
leden

Cyklus má za cíl 
sebepoznávání 

Centrum podpory rodin Ruth zve 
na prožitkový sebepoznávací cyklus 
Setkávání se sebou. Ten se koná ve 
čtvrtek 24. ledna od 17 hodin v Cen-
tru Ruth na Karlově náměstí. Povede 
ho psychoterapeutka Marcela Blaž-
ková. 

Nabídne čtyři setkání: Stromy, 
moje kořeny, poznání svých zdro-
jů podpory a sebepoznání, Vnější 
svět, vytváření vnější reality člověka, 
Vnitřní svět, vytváření vnitřní reality 
člověka, uvědomění potřeb, a Ani-
mus a Anima, náhled na mužskou a 
ženskou část duše člověka.  -zt-

Připravili 
divadelní komedii
Divadelní komedii Kočka v oregá-

nu mohou zájemci zhlédnout v nedě-
li 3. února od 19 hodin v Národním 
domě v Třebíči. Na spolupořadatel-
ství se podílí Divadlo Kalich Praha a 
Kultur Top Třebíč. Ve hře se předsta-
ví Barbora Hrzánová, Radek Holub, 
Klára Cibulková a Zdeněk Velen.  

 -zt-

Klub ledních medvědů věří, že 
v příštím roce začne s otužová-
ním desítky lidí.

� Antonín Zvěřina

Také letos předvedli třebíčští 
otužilci z Klubu ledních medvědů, 
že nikdo by se neměl studené vody 
bát. Stalo se tak v sobotu 22. pro-
since na Svojsíkově nábřeží v Třebí-
či. Jejich počínání přihlížely desít-
ky zimomřivých diváků, které jako 
obvykle lákal do jejich řad předseda 
klubu Zdeněk Mikoláš. Toho Tře-
bíčské noviny požádaly, aby zhodno-
til práci klubu.

„Letošní rok byl pro třebíčské otužilce 
velice úspěšný, neboť o sobě dali vědět 
hned z počátku roku v brněnském 

Olympijském parku, kde v zimním 
triatlonu obsadili přední místa, stejně 
jako na podzim v soutěži zimního pla-
vání,“ naznačil. 

Má radost, že do klubu přibylo 
několik dalších členů. „Dostala se 
nám do rukou hodně vzácná kniha s 
názvem Kneippova velekniha,  která 
nám přibližuje a otevírá další způsoby 
a možnosti otužování,“ poznamenal 
Mikoláš. Netajil, že do příštího roku 
klub plánuje pokračovat v otužování 
pro zdraví a zúčastnit se i několika 
propagačních ukázek pro veřejnost.

„Co přináší lidem otužování, se dá 
těžko popsat, dokud se nerozhodnou to 
sami zkusit, a ti. kteří to zkusí, v tom 
většinou pokračují.  Otužování se stá-
vá stále více součástí životního stylu, a 
zájemců o to nežít jako pacient neustá-

le přibývá,“ konstatoval.
A jak se k otužování dostal Zde-

něk Mikoláš? „Dovedl mě k tomu Petr 
Mejzlík z Třebíče. Učil jsem se jezdit 
na rychlostním kajaku, který je veli-
ce vratký, takže nedobrovolná koupel 
je velice častá. Voda byla z dnešního 
pohledu teplá, protože měla kolem pat-
nácti stupňů, ale nedaleko loděnice byl 
otužilecký klub, kde jsem viděl, že se 
tam jdou koupat asi patnáctileté holky, 
tak jsem si řekl, že to musím také zku-
sit, a už jsem u toho zůstal,“ vzpomíná

A na závěr jeho přání do nového 
roku. „Já přeji nejenom za sebe, ale 
i za celý Klub ledních medvědů Tře-
bíč všem lidem do nového roku 2019 
hodně štěstí a zdraví, neboť nic jiného 
nemá cenu. I chudý může být bohatý 
tím, že je zdravý,“ vyjádřil se. 

PŘÁNÍ PRO ROK 2019: Příjemnou jízdu v příštím roce vám přeje předseda Klubu ledních medvědů Třebíč Zdeněk Mikoláš.
 Foto: archiv Zdeňka Mikoláše

Z. Mikoláš: Hlavně štěstí a zdraví
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Provizorní rozpočet se nelíbil 
opozičnímu zastupiteli Jaromí-
ru Barákovi, přesto byl schvá-
lený. 

� Antonín Zvěřina

Provizorní rozpočet na leden a 
únor příštího roku schválilo třebíč-
ské zastupitelstvo na prosincovém 
zasedání. Bod předložil starosta 
Pavel Pacal, který toto rozhodnutí 
odůvodnil tím, že se něco takového 
v minulosti osvědčilo. 

„Město v tomto období nesmí zahájit 
žádné investiční akce, a stanovuje pro-
středky, které je možné použít do doby, 
než bude schválený řádný rozpočet. 
Tato skutečnost se stala v Třebíči pravi-
dlem a osvědčila se. Nepřinesla žádné 
komplikace,“ vysvětlil Pacal.  

Doplnil, že město může dokončit 
akce z předcházejícího období. Roz-
počtové provizorium končí schvá-
lením řádného rozpočtu na přísluš-
ný kalendářní rok. Jako první se do 
diskuze přihlásil lídr nejsilnějšího 
opozičního hnutí, Třebíč Občanům 
Jaromír Barák.

Normální stav
Naznačil, že se stal zastupitelem 

v roce 2006, a od té doby se setkává 
vždy s tímto řešením. „Když si uvědo-
míme, že se jedná o provizorium, musí-
me si říct, že se nejedná o normální 
stav,“ přemítal. Považuje něco tako-
vého za nestandardní. 

Upozornil, že vždy proti provizoriu 
hlasoval. Připomněl, že minulý sta-
rosta Pavel Janata sliboval, že se nad 
tímto krokem zamyslí, a nic se nesta-
lo. „V mnoha městech v těchto dnech 
řádný rozpočet schvalují, a nemají 
s tím žádný problém,“ naznačil. 

Myslí si, že i Třebíč by k něčemu 
takovému měla přistoupit, a nesvá-
dět vše na skutečnost, že něco tako-
vého se učinilo i loni. I z toho důvo-
du, že město nemůže vypisovat 
výběrová řízení na některé investiční 
akce. 

„Pak můžeme případně rozpo-
čet upravit, což se z 20 až 30 procent 
stejně děje,“ konstatoval. Doplnil, že 
schválení řádného rozpočtu by bylo 
výhodnější pro město. Pacal odvětil, 

že počet měst a obcí, které schvalují 
provizorium či řádný rozpočet, je na 
Vysočině zhruba ve stejném počtu.

„Není to zvyk, a chod města to nijak 
negativně neovlivňuje, ani ohledně sta-
vebních akcí. Pokud by se něco rýsova-
lo, město by určitě rozpočet schválilo 
jako řádný,“ poznamenal. Nastínil, 
že pro řádný rozpočet je potřeba mít 
k dispozici ještě některé údaje, které 
ho zpřesní. 

Janata netajil, že před čtyřmi roky 
řekl, že se nad tímto problémem 
chce zamyslet. „Také jsem to učinil, 
a to velice zodpovědně. Dospěl jsem 
k názoru, že rozpočtové provizori-
um není pro Třebíč žádný problém,“ 
poznamenal. Zdůraznil, že nikdy v 
minulosti se nejednalo o dva měsí-
ce, ale řádný rozpočet se vždy schvá-
lil na prvním zasedání zastupitelstva 
v příštím roce, což bylo v průběhu 
ledna. A tím rozpočtové provizori-
um padá. 

„Vůbec nic nebrání, aby i v průběhu 
ledna probíhala výběrová řízení na 
zhotovitele staveb a všech prací s tím 
souvisejících,“ sdělil. Konstatoval, že 

za dobu svého starostování se nese-
tkal s tím, že by rozpočtové provizo-
rium znamená nějaký problém. 

Podle zákona
Barák oponoval, že slovo provizori-

um neznamená normální stav. Opět 
se přiklonil k tomu, aby zastupitelé 
Třebíče schvalovali řádný rozpočet. 
Argumentoval opět i tím, že vždy 
v něm dochází ke změnám, a pak je 
jedno, zda se se schvaluje řádný roz-
počet, či provizorium. „Město by se 
mělo řídit zákonem,“ doplnil. 

Starosta Pacal zdůraznil, že měs-
to rozpočet schvaluje podle zákona a 
že není třeba mást obyvatele města. 
Barák připustil, že provizorium je pod-
le zákona, ale jedná se o nestandardní 
záležitost. To Pacal nekomentoval. 

Tím diskuze skončila, a nastalo 
hlasování. Pro návrh provizoória se 
vyslovilo 20 zastupitelů, proti pět, 
a dva zastupitelé se zdrželi. Staros-
ta Pacal mohl konstatovat, že tento 
bod, provizorní rozpočet, byl schvá-
lený. 

Zastupitelé schválili provizorní rozpočet

Společnost FRÄNKISCHE CZ, s. 
r. o., získala 1. místo v Národní ceně 
kvality České republiky v kategorii 
velká organizace – program START 
PLUS. Ve stejné kategorii okříšský 
výrobní závod dále získal 3. místo 
v Národní ceně České republiky za 
společenskou odpovědnost.

Národní cenu kvality České repub-
liky a Národní cenu České republiky 
za společenskou odpovědnost vyhla-
šuje Rada kvality již řadu let. Prestiž-
ní ocenění byla v letošním roce nej-
lepším firmám předána v úterý 27. 
listopadu 2018 ve Španělském sále 
Pražského hradu.

Národní ceny jsou považovány za 
nejprestižnější ocenění, jaké může 
firma získat. Jsou udělovány ve více 
než 80 zemích světa, podle stejných 
pravidel, a jsou nástrojem k dosaho-
vání vynikajících výsledků. 

Společnost FRÄNKISCHE CZ se 
do soutěže Národních cen Rady kva-
lity České republiky zapojila v letoš-
ním roce vůbec poprvé, a v katego-
rii „velká organizace“ byl okříšský 
výrobní závod úspěšný hned dva-
krát. 

Společnost získala 1. místo v 

Národní ceně kvality České repu-
libky v programu START PLUS 
a společně s ním obdržela i mezi-
národně uznávaný certifikát od 
Evropské nadace pro řízení kvality 
„Committed to Excellence – 2 Star“, 
a dále pak 3. místo v Národní ceně 
České republiky za společenskou 

odpovědnost, a tím i další meziná-
rodní certifikaci „Committed to Sus-
tainability – 2 Star“.

„Získání Národních cen vnímám 
jako zcela mimořádné ocenění naší 
dosavadní práce, a současně jako 
velký závazek do budoucna – nejen 
vůči naší organizaci samotné, ale i 
vůči našim zaměstnancům a zákaz-
níkům, a v neposlední řadě také vůči 
regionu, ve kterém působíme,“ sdělil 
Jiří Novotný, jednatel společnosti 
FRÄNKISCHE CZ.

Skupina FRÄNKISCHE je svě-
tovou jedničkou v oblasti vývoje, 
výroby a dodávek technicky špičko-
vých plastových trubek, určených 
pro strojírenský, zejména pak auto-
mobilový průmysl. 

Mezi zákazníky společnosti patří 
největší světové automobilky, stej-
ně jako známí výrobci bílé domácí 
techniky. -zt-

Společnost FRÄNKISCHE získala 
prestižní ocenění v národní ceně kvality

t01-ekoD
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Prezidentský kandidát a senátor 
Jiří Drahoš společně se senátorkou 
třebíčského regionu Hanou Žáko-
vou navštívili Třebíč. Na radnici 
přivítal návštěvu ze Senátu starosta 
Pavel Pacal a místostarostové Miloš 
Hrůza a Pavel Janata.

Jiřího Drahoše, který byl v Třebíči 
poprvé, okouzlila obnovená židov-
ská čtvrť. Starosta představil struč-
nou historii města, následná debata 
se točila kolem úspěchů i možných 
rozvojových příležitostí ať už eko-
nomických, spojených s výstavbou 
nového bloku v elektrárně Duko-
vany, nebo spojených s turismem a 
rozvojem cestovního ruchu.

Oba senátory zajímalo, co Tře-
bíč nejvíce trápí. „Třebíč nemá žád-
né vážné problémy, naopak - máme 
spoustu příležitostí. Samozřejmě nás 
mrzí dlouhodobé přešlapování vlá-

dy ve věci výstavby jaderných bloků. 
Jako v mnoha dalších městech je zde 
největší potíží přemíra aut a nedosta-
čující dopravní infrastruktura,“ uve-
dl třebíčský starosta Pavel Pacal. 
Další významné téma bylo vlakové 
spojení. Vedení města se senátor-
kou Žákovou domluvilo spolupráci 
ohledně realizace přímého vlakové-
ho spojení z Třebíče do Prahy. 

O tohle spojení významně sto-
jí také město Znojmo, a je i v zájmu 
Kraje Vysočina. „Aktuálně je cesto-
vání vlakem do Prahy časově velmi 
náročné a zahrnuje několik přestupů. 
V nejbližší době proběhne schůzka 
všech zúčastněných, včetně zástupců z 
generálního ředitelství Českých drah 
z Olomouce, a o možnosti přímého 
vlakového spojení z Třebíče do Prahy 
budeme jednat,“ slíbila Hana Žáková.   
 -zt-

Prezidentský kandidát 
navštívil Třebíč

Předsedou finančního výboru se stala 
Dolejší, kontrolního Pašek. 

� Antonín Zvěřina

Na ustavujícím třebíčském zastupitelstvu zastupite-
lé odhlasovali dva výbory, výbor finanční a kontrolní. 
Starosta Pavel Pacal (Pro Třebíč) na prvním řádném 
zasedání připomněl, že byly osloveny všechny sub-
jekty, aby do těchto výborů nominovaly svoje členy 
při počtu členů jedenáct. 

„Devět z deseti subjektů dodaly návrhy, a my teď zvolí-
me předsedy těchto výborů a začneme finančním. Ptám 
se na návrhy,“ uvedl Pacal. Aleš Novák (Třebíč Obča-
nům) navrhl svého kolegu Jaromíra Baráka. 

„Myslím si, že má dost zkušeností, byl předsedou kon-

trolního výboru Kraje Vysočina a byl členem finančního 
výboru Kraje Vysočina. Vzhledem ke vzdělání má ty nej-
lepší předpoklady, aby funkci mohl vykonávat,“ nastínil.  

Hana Máchalová (KSČM) navrhla kolegyni Julii 
Dolejší. „Má zkušenosti s touto prací a několikrát ji 
vykonávala,“ sdělila. Další návrhy nezazněly, a oba 
kandidáti s nominací souhlasili. Nejprve se hlasova-
lo o Dolejší. 

Pro se vyslovilo 19 zastupitelů, pět bylo proti, tři se 
zdrželi. Julie Dolejší se tak stala předsedkyní finanč-
ního výboru, o Barákovi se proto nehlasovalo. Barák 
se pozastavil na tím, proč se prvně neupřesnilo, jaké 
budou výbory či komise, a pak se nominovali členo-
vé. 

Pacal odpověděl, že kontrolní a finanční výbor 

musí město zřídit ze zákona. Barák oponoval, že jeho 
hnutí chtělo vědět o všech výborech či komisích, aby 
situaci mohlo zodpovědně posoudit. 

Baráka pak zastupitelstvo jako člena finančního 
výboru neschválilo, dalších deset nominovaných 
ano. Následně zastupitelé volili předsedu kontrolní-
ho výboru. Stanislav Neuman (Společně otevřeme 
Třebíč) navrhl kolegu Romana Paška.

Novák navrhl opět Baráka, a vyzval zastupitele ke 
slušnosti, co se týká vztahu k opozici a vítězi voleb. 
Pacal upozornil, že zastupitelé mají právo na svobod-
ný názor, a nelze je dělit na slušné či neslušné. Barák 
opět neuspěl, předsedou se stal Pašek. Barák se poté 
nestal ani členem kontrolního výboru. V diskuzi na 
to reagoval slovy: „Vy se mě bojíte.“      

Zřízení dalších výborů zastupitel-
stva města, to byl další bod progra-
mu prosincového zasedání třebíč-
ského zastupitelstva. Starosta Pavel 
Pacal (Pro Třebíč) připomněl, že 
návrhy měly možnost jednotlivé 
subjekty podávat s předstihem pod-
le dohody na zastupitelstvu ustavu-
jícím. 

„Přišly čtyři návrhy, z nichž dva byly 
stejné. Celkem se jednalo o výbor pro 
revitalizaci centra města, výbor pro 
páteřní dopravní infrastrukturu města 
a výbor pro výstavbu obchvatu města,“ 
vypočítal Pacal.

Jaromír Barák (Třebíč Občanům) 
se otázal, co to znamená výbor pro 
páteřní dopravní infrastrukturu. 
Pacal odpověděl, že Třebíč má dvě 
páteřní komunikace, jedna protíná 

město od východu na západ, druhá 
od severu na jih, která napojuje měs-
to na dálnici. Proto návrh zazněl, a 
hodlá řešit dopravu komplexně.

Barák oponoval, že je to další roz-
mělňování otázky výstavby obchva-
tu. To Pacal odmítl. Barák chtěl 
vědět, jak je to s otázkou financování 
třebíčského obchvatu. Pacal odvětil, 
že stát zatím schválil pouze příprav-
né práce nejen obchvatu Třebíče, ale 
i dalších, pro přepravu nadměrných 
komponentů při případné dostavbě 
Jaderné elektrárny Dukovany. 

Výbor pro výstavbu obchvatu měs-
ta zastupitelé neodhlasovali, další 
dva ano. Pacal upozornil, že návrhy 
do jedenáctičlenných výborů mohou 
subjekty zastoupené v zastupitelstvu 
posílat do 2. ledna.     -zt-

Bod Participativní rozpočet měs-
ta Třebíče předložil na prosincovém 
zastupitelstvu Jaromír Barák (Třebíč 
Občanům). 

Vysvětlil, že umožňuje obyvatelům 
zapojit se přímo do rozvoje města. 
„To by měl být zájem nás všech, nejen 
opozice,“ upozornil. 

Připustil, že řešení, jak by měl tento 
rozpočet fungovat, by zastupitelstvo 
mělo ponechat na radě města, včet-

ně vyčlenění příslušné částky. Sta-
rosta Pavel Pacal (Pro Třebíč) tento 
návrh přivítal a připomněl, že se s 
příslušnou částkou počítá už v při-
pravovaném rozpočtu města. 

Přípravu participativního rozpočtu 
má na starosti radní Jan Burda (Tře-
bíč můj domov), který netajil, že 
čerpá informace z jiných měst, kde 
tento systém funguje. Barákův návrh 
jednomyslně prošel. -zt-

Barák z opozice na čtyřikrát neuspěl

Výbor pro obchvat neprošel

Participativní rozpočet bude

BOHATÝ sortiment nabídl tradiční jarmark na třebíčské radnici na Karlově 
náměstí. Přilákal mnoho zájemců o vánoční dárky. Foto: Antonín Zvěřina

Vánoční jarmark na radnici
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Turisté se zvýšeně zajímají 
o Třebíč, jejich počet neu-
stále narůstá. „Velkou pozor-
nost věnujeme venkovním 
zdarma přístupným akcím 
a festivalům,“ říká vedou-
cí třebíčského Městského 
kulturního centra Jaromíra 
Hanáčková.
� Antonín Zvěřina

Kdo stál za nápadem umístit u 
vánočního stromu betlém?

Betlém na Karlově náměstí jsem 
měla v hlavě už několik let. Loni už 
městské kulturní středisko téměř 
zakoupilo malovaný skládací betlém 
z jednoho kusu, ale nakonec z toho 
sešlo, a teď jsem ráda - tenhle vyřezá-
vaný dřevěný, se samostatně stojící-
mi postavami, je kouzelný.

Stane se to pravidlem?
Ano, to je právě výhoda tohoto 

typu betlému - můžeme a budeme 
figury postupně doplňovat. V příš-
tím roce se mohou Třebíčané těšit 
na všechny tři krále. Zatím největší 
betlém, autora  řezbáře Ivana Šmída, 
má už 24 postav - to je program na 
několik let! 

Můžete zhodnotit letošní kultur-
ní léto?

Z devíti akcí, zahrnutých do Tře-

bíčského kulturního léta, jich měst-
ské kulturní středisko realizova-
lo šest. Hodně se vydařilo Oživené 
židovské město, také Filmy pro Kar-
la IV. měly skvělou návštěvnost. 
Pořadatelsky nejnáročnější však byly 
Slavnosti tří kápí. Dali jsme si s kole-
gy s touto akcí velkou práci, pro-
tože byla zároveň oslavou 15. výročí 
zápisu našich památek do seznamu 
UNESCO - a podle počtu a ohla-
sů návštěvníků se nám ta investice 
vyplatila. 

POD vánočním stromem na třebíčském Karlově náměstí je nově betlém. 
 Foto: Facebook Město Třebíč

Betlém poprvé ozdobil náměstí

Přispěli podle váhy 
Po letošním posledním zasedání 

třebíčského zastupitelstva ve čtvr-
tek 13. prosince se mnozí z jeho čle-
nů zvážili. Podle své váhy přispěli do 
zlatého prasátka, a to deset korun za 
kilogram svojí váhy. Mnozí konfron-
taci s váhou předem vzdali a přispěli 
paušální zaokrouhlenou částkou. 

Celkem zastupitelé darovali 17.400 
korun. To je nejvíce za poslední 4 
roky, například v loňském roce zastu-
pitelé darovali o 4.200 korun méně 
než letos. Peníze z vážení zastupitelů 
přidá radnice k výtěžku vánoční sbír-
ky, která končí šestého ledna 2019.

 -zt-

Vyhlášení výsledků a předání 
odměn letošního 22. ročníku tradič-
ní květinové soutěže v Třebíči pro-
běhlo v pondělí 3. prosince za účasti 
soutěžících, členů hodnotící komise 
a radního Milana Zeiberta. 

V tomto roce se Odboru životního 
prostředí přihlásilo 32 soutěžících 
z panelových i rodinných domů z 
města a jeho místních částí. 

Že jsou květiny a zahrady domé-
nou žen, ukázal i letošní ročník sou-
těže, z 32 přihlášených bylo pouze 

pět mužů. Vítězkou se stala Alena 
Pavlasová z Heyrovského ulice, kte-
rá se stará o veřejnou zeleň kolem 
panelového domu.

Soutěže se mohl zúčastnit každý 
majitel domu, bytu nebo provozov-
ny, který měl fasádu v době hod-
nocení zkrášlenu živými květinami 
nebo pnoucími se dřevinami. 

Výzdoba musela být viditelná z 
ulice. Soutěž se vztahovala také na 
upravené neoplocené předzahrádky 
na veřejném prostranství.  -zt-

Květinová soutěž má vítěze

Český červený kříž v Třebíči předal 
dárcům krve zlaté medaile za čtyři-
cet bezpříspěvkových odběrů krve a 
krevní plazmy. 

Stříbrné medaile za 20 odběrů byly 
předány už v září a v listopadu. Zla-
tou medaili, nebo také Jánského pla-
ketu, získalo 105 dárců.

Třebíčské odběrové středisko má 
aktuálně 6.150 aktivních dárců krve, 
a to nejenom z Třebíčska, ale i z Jih-

lavy, z Havlíčkova Brodu či z Nové-
ho Města na Moravě. 

V třebíčském odběrovém středisku 
se mohou provádět také přístrojo-
vé odběry krevní plazmy. To umí na 
Vysočině ještě v odběrovém středis-
ku v Pelhřimově. 

V Třebíči se realizuje v průměru 
10 tisíc odběrů ročně. Starosta Pavel 
Pacal slíbil, že na jaře půjdou darovat 
krev všichni členové rady města. -zt-

Červený kříž předal medaile

Změní se 
dokumentace

Ke změnám v projektové doku-
mentaci dochází v souvislosti s pře-
stavbou bývalého kina na komunitní 
centruM Moravia v Třebíči. Staros-
ta Pavel Pacal upozornil, že se jedná 
o objekt ve stáří sto let. Připustil, že 
práce jsou z tohoto důvodu kompli-
kované. Musí se měnit technologie 
a proto vznikají vícepráce ve výši 
asi 2,1 milionů korun bez DPH. Na 
tuto částku uzavře město s dodavate-
lem doStatečnou smlouvu. 

Pomáhat je hračka, řekli si žáci SK 
fotbalové školy Třebíč, když se roz-
loučili se svými hračkami, aby jimi 
mohli obdarovat děti v Azylovém 
domě pro rodiče s dětmi a ženy Tře-
bíč. 

Setkání proběhlo v přátelské atmo-
sféře ve společenské místnosti azy-
lového domu, kde si děti společ-
ně pohrály. Trenéři fotbalové školy 
předvedli svoji schopnost navazovat 
s novými žáky kontakt a získávat je 
pro pohyb. 

Společně se všichni domluvili na 
další spolupráci a jarním setkání, kdy 
si děti z azylového domu mohou při-
jít zakopat se žáky fotbalové školy. 

„Každý pomáhá dle svých možností. 
Žákům fotbalové školy patří velký dík 
za jejich způsob pomoci. Opravdu nás 
překvapili. Je potřeba takové myšlen-
ky podporovat, protože není nic milej-
šího než zažít pěkný pocit při obdaro-
vání někoho potřebného,“ sdělila Jana 
Karasová z Oblastní charity Třebíč. 
 –zt- 

Žáci fotbalové školy dali dary 
dětem v Azylovém domě

Město Třebíč zaplatí firmě, která 
provádí úpravy sportovního areá-
lu v Okružní ulici v třebíčské čtvr-
ti Borovina, částku zhruba 420 tisíc 
korun oproti rozpočtu. Starosta 
Pavel Pacal to odůvodnil skutečnos-
tí, že se tam konají vícepráce z popu-
du města. Myslí si, že se nejedná o 
vysokou částku, vzhledem k investici 
více než 24 milionů korun. 

Například město požadovalo roz-
vod vody do pítek, či zbourání scho-
diště do bývalé Západomoravské 
vysoké školy. 

Dojde také k výstavbě nového plo-
tu, se kterým původní projekt nepo-
čítal. Pacal uvedl, že při současném 
rázu počasí není možné pokládat 
povrchy, a proto se slavnostní ote-
vření uskuteční zjara.   -zt-

Úprava hřiště se protahuje

Největší a nejnáročnější naší letoš-
ní akcí však byly nedávné třídenní 
oslavy 100. výročí vzniku republiky. 
Tady jsme nesměli udělat chybu - 
bylo nám všem jasné, že žádná mož-
nost opravy případné chyby jedno-
duše nebude.

Pokračoval do Třebíče příliv 
turistů?

Rok ještě neskončil, ale podle sta-
tistiky z konce září to vypadá na 
zvýšení počtu návštěvníků zhruba o 
deset procent. Zajímavé je, že náv-
štěvnost nám nejvíce stoupla v info-
centru v areálu baziliky a zámku; 
souvisí to zřejmě s dopravními stav-
bami v centru města. Zámecký areál 
včetně parkoviště u Lihovaru se stal 
záchytným místem návštěvníků ve 
směru od dálnice.

Je nabídka kulturních programů 
dostačující?

Po léta usilujeme o vyrovnanou 
programovou skladbu, snažíme se 
bavit všechny obyvatele našeho měs-
ta, od malých předškoláčků po seni-
ory, od milovníků „bigbítu“ po ctite-
le dechovky. 

Velkou pozornost věnujeme ven-
kovním, zdarma přístupným akcím 
a festivalům, jako jsou už zmíněné 
Slavnosti tří kapí, Oživené židovské 
město, Svatomartinské slavnosti a 
další. A když vidím, jak Třebíčáci při 
našich akcích  spolehlivě plní náměs-
tí nebo Podzámeckou nivu, mám 
dobrý pocit.

Jak se díváte na spolupráci s 
ostatními organizacemi, kteří se 
ve městě na kultuře podílejí?

Já ji hodnotím pozitivně. S „velký-
mi“ pořadateli například PolankaFes-
tu nebo Zámostí se umíme domLu-
vit na termínech, s „malými“ rádi 
spolupracujeme. Například  divadel-
ní spolek Ampulka je naším stálým 
partnerem při mnoha příležitostech. 
Nemohu nezmínit také skvělou spo-
lupráci s třebíčskou ZUŠ.

Připravujete na příští rok něco 
speciálního?

Jistě, je potřeba neustále „zvedat 
laťku“.  Příští rok bychom chtěli, po 
dohodě s Moravskými Budějovice-
mi, přesunout do Třebíče jádro Fes-
tivalu Václava Hudečka. Také nás 
čeká další kulaté výročí - 30 let od 
Sametové revoluce. Už si pomalu 
skládám v hlavě program, na který 
Třebíčáci jen tak nezapomenou. 
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V Zadní synagoze se konala 
oslava židovského svátku chanu-
ka, přednáška se zaměřila 
na kávu. 
� Antonín Zvěřina

Oslava židovského svátku chanuka se 
letos konala v Zadní synagoze v Třebí-
či v sobotu 1. prosince. Začala zapále-
ním svícnu Dášou Juráňovou, a nesla 
se ve znamení kávy. Nejen běžné kávy, 
ale dotkla se i kávy košer, kterou mohli 
všichni návštěvníci ochutnat. 

Slova ve slovenštině se ujal Pavel 
Haninec, který pochází z Bratislavy, 
z brněnské firmy, která se dovozem 
kávy a pražením zabývá zhruba rok. 
Připustil, že studoval na vysoké škole 
zcela jiný obor, lesní hospodářství. 

„Díky tomu jsme se dostali do mnoha 
zemí, jako je Vietnam či Nikaragua. Prá-
vě v této zemi jsme poprvé navštívili kávo-
vé plantáže a seznámili se s dalším postu-
pem při zpracování,“ uvedl.

Společně s bratrem Petrem a dalším 
Petrem Kleinem a Pavlem Kleinem, 
což byli také bratři, se pustili do podni-
kání v oboru káva. Svůj provoz otevřeli 
v minulém roce ve Skácelově ulici.

Práce dost
„Zvláště teď před Vánocemi máme prá-

ce dost,“ přiznal Haninec. Poukázal, že 
používají převážně kávová zrna Arabi-
ca, která se vyznačují vysokou kvalitou. 
Následně podrobně popsal pěstování 
a úpravu zrn až po pražení. Každá fáze 
má veliký vliv na chuť výsledného pro-
duktu 

„Kávovník potřebuje zhruba tisíc mili-
metrů srážek a nemá rád přímé sluneční 
světlo. Plantáže se proto musí zastínit,“ 
naznačil Haninec. Další zajímavos-
tí byla informace, že na celém světě se 
za jeden den vypije dvě miliardy šálků 
kávy, což obnáší 16 tisíc tun kávy. 

Kávovník dává sklizeň po třech 
letech, ale hlavní úroda se sklízí až po 
zhruba deseti letech. Může se dožít až 
stovky let, produktivní doba se počí-

OBA SPOLUMAJITELÉ nabídli účastníkům košer kávu. Foto: Antonín Zvěřina 

Oslava chanuky se nesla ve vůni kávy

Chanuka známá také jako Svátek svě-
tel, je osmidenní židovský svátek, připo-
mínající zázrak při opětovném vysvěcení 
druhého Chrámu po povstání Makabej-
ských v 2. století př. n. l. Chanuka se 
slaví po osm dní, počínaje podle židov-
ského kalendáře 25. dnem měsíce kislev, 
což podle gregoriánského kalendáře při-
padá na období od konce listopadu do 
konce prosince.

Chanuka

Rada města Třebíče rozhodla o 
veřejné zakázce na akci Monitoro-
vání dopravy a chodců na křižovatce 
Masarykovo náměstí a dálkové řízení 
blízkých svítidel veřejného osvětlení. 
„Jedná o umístění systému, které bude 
mapovat množství pohybu automobilů a 
chodců v této lokalitě,“ nastínil starosta 
Pavel Pacal.   

Město tak bude mít tyto informa-
ce k dispozici. Pohyb chodců mu pak 
umožní měnit intenzitu osvětlení na 
tomto náměstí či upravit signalizační 
zařízení, semafory, podle hustoty pro-
vozu. S daty po nainstalování a urči-
té době provozu se může seznámit i 
veřejnost. 

„Do budoucna bychom rádi, abychom 
toto zařízení měli na většině větších kři-
žovatek,“ sdělil Pacal. Doplnil, že akce 
si vyžádá 2,6 milionů korun. Při rekon-
strukci Bráfovy třídy se již použily 
sloupy veřejného osvětlení, které 

mohou tento systém využívat. 
Pacal připomněl, že sčítání automo-

bilů v minulosti prováděli studenti tře-
bíčských škol.

 Nové zařízení toto odbourá. „Pod-
klady využije i Policie České republi-
ky, k dispozici budou i městské policii,“ 
naznačil Pacal. 

Doplnil, že veškeré nové sloupy 
veřejného osvětlení, které bude město 
instalovat, budou na tyto technologie 
připraveny. Pokud jde o semafory na 
Masarykově náměstí, musí se nainsta-
lovat nové, které budou na systém při-
praveny. 

„Nyní pokud chceme nastavení sema-
forů změnit, musí to naprogramovat pří-
slušný pracovník. To se instalací nového 
signalizačního zařízení změní,“ podotkl 
Pacal. K instalaci nových sloupů veřej-
ného osvětlení na Masarykově náměs-
tí má dojít v únoru příštího roku.  -zt-

Systém sčítá auta i chodce
Kamion s vybavením lékařského 

a sesterského pokoje, polohovacími 
postelemi a dalšími zdravotnickými 
pomůckami vypravila Oblastní chari-
ta Třebíč z města Bitterfeld-Wolfen ze 
spolkové země Německo na konci lis-
topadu. 

Pomoc ze zahraničí se poved-
la zejména díky osobnímu nasazení  
Matthiase Bergera, vedoucího B&A 
Strukturförderungsgesellschaft Zerbst 
mbH, Bitterfeld-Wolfen, a s přispěním 
Georga Kuropky, zástupce Lions Club 
Bitterfeld-Wolfen. Nemalé díky patří i 
Franku Spekhorstovi, učiteli Základ-
ní umělecké školy v Třebíči a předse-
dovi spolku Kids for kids, který celou 
pomoc zprostředkoval, vyjednal, a 
pomohl s překladem.

Vzhledem k tomu, že v současnosti 
je na Ukrajině vyhlášen válečný stav, 
byl náklad dočasně uskladněn v Třebí-
či. Uskladnění by nebylo možné zajis-
tit bez pomoci Richarda Horkého ze 
společnosti TTS Energo, který Charitě 
nabídl dočasné a bezplatné skladovací 
prostory. 

Humanitární náklad je určen part-
nerům, se kterými Oblastní charita 
Třebíč na Ukrajině spolupracuje. Lidé 
na Ukrajině žijí často ve velmi tíživé 
sociální situaci. Současně nastavený 
systém zdravotnictví jim neumožňu-
je zajistit poměrně nákladnou, avšak 
potřebnou, včasnou operační péči. 

Nemocnice bývají chudě vybave-
né, jak pro zdravotní personál, tak pro 
samotné pacienty. Do zdravotnictví 
nepřichází potřebné dotace, Ukrajina 
je zasažená na východě země dlouho-
dobým válečným konfliktem, země se 
potýká s mnoha problémy. 

Oblastní charita Třebíč podporu-
je v současnosti v zemi dva projekty. 
Jeden projekt se nachází nedaleko slo-
venských hranic v městečku Velykyj 
Bereznyj, druhý projekt se soustře-
dí na město Melitopol v Záporožské 
oblasti, která je na pomezí Doněcké 
oblasti, zasažené válečným konflik-
tem. Oblastní charita Třebíč se snaží, 
společně s partnery na Ukrajině, v pro-
blematických oblastech systémově 
pomáhat.   -zt-

Třebíčská charita pomůže 

tá na 40 až 50 roků. Zrna u Arabica 
dozrávají postupně, takže se musí sklí-
zet ručně. 

To ovlivňuje i výšku keře do dvou 
metrů, aby na plody člověk dosáhl. 
„Kávové zrno si můžeme představit jako 
třešeň, kdy výsledným produktem je pec-
ka, která se musí oddělit,“ sdělil Hani-
nec. Vysvětlil dva způsoby, kdy se zrna 
rozprostřou na velkou plochu a necha-
jí se vyschnout za častého prohrabává-
ní. Následuje zpracování v takzvaném 
suchém mlýně. 

Druhou variantou, náročnou na 
množství vody, je plavení zrn, kdy vše 
končí opět v suchém mlýnku. 

Vlastní produkt se do Evropy ze 
střední a jižní Ameriky dopravuje lodě-
mi, nikoli letadly. Tam se mění tlak a 
teplota, a to má na kvalitu vliv. Firma 
pak produkt k pražení nakupuje v Ant-
verpách, v té nejvyšší kvalitě. Pražení 
kávy trvá zhruba patnáct minut na 
vysoce kvalitním holandském stroji. 

„I když vše má vliv na chuť kávy, 

pražení největší,“ podotkl Haninec. A 
to už se řečník dostal ke košer kávě. 
Připustil, že už v Bratislavě měl kon-
takty s tamní židovskou obcí, a nyní je 
má i v Brně. 

Košer káva
„Seznámili jsme se s rabínem Menašem 

Klimentem, který nám udělil certifikát na 
výrobu této kávy,“ informoval Haninec. 
Doplnil, že musí splňovat některé para-
metry, které stanovil rabín Kliment. 

„Takovou kávu můžu pražit pouze já, a 
vyrábí se ze speciální kávové směsi. Nesmí 

být žádný židovský svátek, a musím stroj 
na pražení kompletně rozebrat a vyčis-
tit,“ vyjmenoval Pavel Haninec. Košer 
káva se skladuje zvlášť. Nakládat s ní 
mohou pouze muži.  

Firma zatím neobdržela certifikát 
na košer kávu, která by se využívala 
při svátku pesach. „Máme to rozjedna-
né s bratislavským rabínem,“ upozornil 
Haninec. Rabín Kliment chodí do pro-
vozu občas na kontrolu. 

Certifikát je vystavený na jeden rok, 
a byl udělen letos v březnu. V příš-
tím roce jej tedy musí firma obnovit. 
„Chceme se také v budoucnu více zamě-
řit na její propagaci, třeba i samostatný-
mi webovými stránkami,“ poznamenal 
Haninec. 

Brněnská firma je jediná ve střed-
ní Evropě, která košer kávu připravu-
je a má na ni certifikát. Zatím jí vyrábí 
velice malé množství. „Jsme na začát-
ku, a jak už jsem řekl, teď před Vánocemi 
máme dost práce. Ale určitě se jí chceme 
v budoucnu věnovat víc,“ dodal Pavel 
Haninec. Přednáška trvala zhruba 
hodinu, Třebíčské noviny z ní uvádějí 
jen pár zajímavostí.       
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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.

Pobočky Třebíč: Žerotínovo nám. 24, 
Modřínová 357, Poliklinika Vltavínská

SLEVA NA DRUHOU OBRUBU
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Doléčovací centrum Třebíč 
pro abstinující uživatele alko-
holu, ilegálních drog a patolo-
gické hráče se nachází v Třebíči 
na Karlově náměstí. Na otázky 
odpovídala sociální pracovnice 
Zdeňka Čiháková. 
� Antonín Zvěřina

Co Doléčovací centrum nabízí?
Doléčovací centrum je zde pro lidi, 

kteří si prošli léčbou závislosti na 
alkoholu, drogách nebo patologic-
kém hraní, a nyní potřebují podpořit 
při svém návratu do běžného fungo-
vání. Tito lidé mnohdy, v důsledku 
svého předchozího závislostního 
chování, řeší spoustu problémů – 
přišli o práci, o řidičský průkaz, mají 
dluhy a v neposlední řadě mají vzta-
hové problémy. 

Od těchto důsledků závislostní-
ho chování jsou v léčebně poměr-
ně chráněni. Po návratu na ně ale 
tyto problémy dolehnou s o to vět-
ší silou; a ve spojení s tlakem, který 
přináší očekávání jejich okolí, že už 
budou fungovat na sto procent, se 
velmi často stává, že abstinenci neu-
drží a opakovaně selhávají.

Ale abych se vrátila k vaší otázce, 
Doléčovací centrum nabízí lidem, 
co se snaží abstinovat, devítiměsíční 
doléčovací program, který je posta-
ven na skupinové a individuální tera-
pii a sociální práci, zaměřené na řeše-
ní výše uvedených problémů. 

Máte možnost tyto lidi i ubyto-
vat?

Po roce fungování ambulantní služ-
by jsme viděli, že je nutná i pobytová 
forma. Mnozí lidé přišli vlivem před-
chozího způsobu života naprosto 
o vše. Je těžké po někom chtít, aby 
řešil svoji závislost na terapii a cho-
dil pravidelně do práce, když nemá 
pořádně kde spát. 

Nyní máme k dispozici chráněný 
byt, který má kapacitu pro čtyři oso-
by. Do budoucna bychom kapacitu 
rádi navýšili, protože zájem o dost 
převyšuje naše současné možnosti.

Jak pracujete s těmi, kteří nejsou 
ubytováni?

Program je společný, jak pro ambu-
lantní, tak i pobytovou formu. V prv-
ní fázi se každý klient pravidelně 1x 
týdně účastní skupinové terapie, 
individuální terapie a setkává se se 
sociálním pracovníkem, kde spolu 
řeší již zmiňované problémy, např. 
práci, dluhy apod. Ubytovaní klien-
ti, pokud ještě nemají práci, dochá-
zí každý den na ranní skupinu pro 
nezaměstnané. Jakmile klient zís-
ká práci, a jedná se o směnný pro-
voz, stačí, když se účastní 50% plně-
ní programu. Poloviční účast platí i 
pro druhou, tříměsíční fázi. Po řád-
ném ukončení programu může kli-
ent požádat o přestup do třetí fáze. 
Je spíše podpůrná, klient může ještě 
rok využívat služeb terapeutů a soci-
álního pracovníka podle toho, jak 
potřebuje.     

Jaký je poměr mezi drogově 
závislými, patologickými hráči a 
závislými na alkoholu?

V charitním centru pomáhají závislým 

ZDEŇKA ČIHÁKOVÁ

ŽÁCI z literárně-dramatického oboru a z Tanečního souboru Arabes ze Základní umělecké školy Třebíč připravili pod vede-
ním Mariky Indrové divadelní hru Záchrana pohádkové říše. Toto hodinové představení, určené především dětem, nabízí 
vyprávění o holčičce Báře, která se ve svém snu ocitne v pohádkové říši. Co dalšího se v příběhu stane, se zájemci dozvědí ve 
čtvrtek 17. ledna od 16.30 hodin v divadle Pasáž. O přestávce lze ve foyer divadla shlédnou také výstavu prací žáků výtvar-
ného oboru základní umělecké školy. Foto: archiv školy 

Zachránili pohádkovou říši

Závislých na alkoholu máme nej-
víc, což odpovídá poměru závis-
lostního chování ve společnosti. 
Bohužel je alkohol stále společnos-
tí výrazně tolerován, v reklamách je 
propagován jako prostředek k rela-
xaci apod., a přitom zde často vidím, 
jak jsou jeho účinky na lidský orga-
nismus devastující. 

Máte přehled, jak jste úspěšní?
Na tuto otázku je velmi těžké 

odpovědět. Někde se uvádí, že závis-
lost je onemocnění, které je sice léči-
telné, ale ne úplně vyléčitelné. 

Bohužel se často stává, že člověk, 
který sice přestal brát drogy, začne 
nadužívat alkohol, nadměrně praco-
vat, nakupovat, jednoduše vymění 
původní závislost za jinou. 

Myslím si, že člověk s touto dia-
gnózou by se měl mít před tím na 
pozoru do konce života. 

Doléčovací centrum funguje třetím 
rokem; a programem, nebo alespoň 
jeho částí, prošlo téměř 50 klientů.  I 

po skončení programu jsme v kon-
taktu s více než jednou třetinou, kte-
rým se daří abstinovat. 

Vidím, že to nemají lehké, ale boju-
jí. Může se jim zase stát, že uklouz-
nou, důležité ale je, když se znovu 
zvednou. Jedním z kritérií úspěš-
nosti pro nás je také to, že je dotyč-
ný člověk se svým životem spoko-
jený.  

Z hlediska vzdělání - která sku-
pina je nejohroženější?

Setkáváme se tu se všemi skupi-
nami. Našimi klienty jsou lidé se 
základním, středním i s vysokoškol-
ským vzděláním. 

Mnozí z nich jsou velmi inte-
ligentní lidé a to, že mají pou-
ze základní vzdělání, je důsledek 
toho, že se závislostním chováním 
začali v průběhu studia, tedy ještě 
v pubertálním věku, a díky tomu 
studium předčasně ukončili a zatím 
se k němu nevrátili…

Jaké jsou další potíže, které tito 
lidé řeší?

Jedním z problémů, které zde 
dost často vyvstanou, jsou problé-
my s trávením volného času. Opa-
kujeme jim, že není dobré, když se 
ho snaží vyplnit pouze prací, i když 
splácí dluhy. 

Učíme je, že pro jejich správné 
fungování je třeba kvalitní odpo-
činek, třeba i aktivní. Aby dělali 
nejen to, co musí, ale i to, co je těší. 
Pokud abstinující klient nastoupí 
do práce, naneštěstí ještě do troj-
směnného provozu, a jeho život se 
točí v kolečku práce, jídlo, spánek, 
nedostatek kvalitního odpočin-
ku se brzy projeví v neschopnosti 
udržet abstinenci. Zdůrazňuji, že 
s klientem hledáme způsob života, 
se kterým by byl spokojený.

Vznikají mezi klienty přátelství?
Jsou na jedné lodi, a přátelství tady 

určitě vznikají. Všichni vědí, o čem 
závislost je, a mají pro sebe pocho-
pení. Je to důležité i pro nás, často 
nám lépe vysvětlí, co se s druhým 
klientem zrovna děje. 

Heren ubývá, ubývají i patolo-
gičtí hráči?

Samozřejmě jsme uvítali, že přístup 
k herním automatům není po změně 
zákona tak snadný, jak v minulosti. 
Bohužel Třebíč stále patří k městům, 
kde jsou herny povolené. 

Vím od našich klientů, jak rizikové 
pro ně je chodit kolem nich napří-
klad z práce, když jsou unavení. 

Ale hodně je teď v kurzu on-line 
sázení. V rámci Oblastní charity Tře-
bíč momentálně vzniká projekt na 
pomoc lidem, kteří se potýkají s pro-
blémy s patologickým hraním, tzn. i 
pro rodinné příslušníky patologické-
ho hráče.

Kdo vlastně se může vašeho pro-
gramu zúčastnit?

Doléčovací program je určen 
dospělým mužům a ženám s dia-
gnózou závislosti a minimálně tří-
měsíční abstinencí. Většinou se 
o nás mohou dozvědět v léčebně, 
kam za nimi jezdíme naši službu 
prezentovat. 

Pak je už jen třeba, aby nám posla-
li žádost, jejíž formulář naleznou na 
webových stránkách Oblastní cha-
rity Třebíč,www.charita.trebic.cz/
nasesluzby/dolecovacicentrumtre-
bic/, připojili k ní alespoň třístrán-
kový životopis, a zhodnocení dosa-
vadní léčby terapeuta nebo lékaře, 
který s nimi pracoval.

Nejjednodušší je ale zavolat přímo 
nám, na číslo 736 503 950, kde jim 
rádi poskytneme veškeré informace.
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To, že město Třebíč se potýká 
s nedostatkem parkovacích míst 
zejména v centru, si cvrdlikají i vrab-
ci na střeše. Jako blesk z čistého nebe 
přišlo řešení. Amerického multimi-
liardáře Steve Smitha, který Třebíč 
navštívil v převleku za mnicha, nad-
chla židovská čtvrť natolik, že po 
návratu sdělil na rodinném seze-
ní rodině tuto novinu: „Tuto čtvrť 
chci!“ 

Když se mu to snažila manželka, 
v pořádí šestá vymluvit, a proti se 
postavilo i jeho šest dětí, v jejichž 
žilách kolovala vždy jiná ženská 
krev, Steve jim pohrozil, že je nejen 
vydědí, ale ještě jim nic neodkáže, a 
rázem byl v domácnosti klid, že by 
špendlík spadnuvší na zem bylo sly-
šet. 

Steve, jak bylo jeho zvykem, se ih-
ned dal do práce. Oslovil město Tře-
bíč, zda by mu čtvrť neodprodalo. To 
zatím tuto informaci tají, ale podle 
zdroje blízkého radnici tuto myšlen-
ku přijalo za své. Vidí v tom skvělou 
příležitost, jak v centru města vyřešit 
parkování. 

Bude zpoplatněné
Když židovské město zmizí, přímo 

se vybízí v těchto místech vybudo-
vat rozsáhlé parkoviště, samozřejmě 
zpoplatněné, protože noční i denní 
hlídač každému parkujícímu řidiči 
neopomenou připomenout, že par-
kují na historickém místě, kde dříve 
stávala židovská čvrť. 

Podle informovaných zdrojů radni-
ce i proto v těchto místech bude par-
kovné vyšší; v kterém jiném městě 
mají nebo budou mít tu čest parko-
vat v místech, kde nacházela židov-
ská čtvrť? 

Steve Smith plánu-
je čtvrť demontovat 
již letos na jaře, při-
čemž mu v tom mají 
pomáhat dělníci z rozvojových zemí 
,jako je Německo, Francie, Velká Bri-
tánie, pomoc přislíbila i organizace 
sdružující dělníky v Lucembursku. 
Podle posledních zpráv se chce do 

demontování zapojit i Švýcarsko. 
Podle zatím nepodložených zpráv 

hodlá americký multimilardář 
zakoupit také model města Třebíč 
od Stanislava Vršky a ten umístit ve 

svém skanzenu. 
Měl prohlásit: 

„Kam na mě hrabou 
Long Beach, Miami 
Beach, které nema-

jí své modely, ani židovskou čtvrť.“  
Nemyslete si, že multimiliardáři jsou 
nějací nelidové. Steven rozhodně 
mezi ně nepatří. Každý rok o Váno-
cích věnuje stodolarovku na dobro-

činné účely, a pokaždé tu samou. 
Dobrota se projevila i v jeho vzta-

hu k obyvatelům Třebíče. „Všichni, 
kteří se prokáží platným občanským 
průkazem, že jsou obyvateli tohoto 
města, budou mít do mého amerického 
židovského města vstup zdarma. 

Myslím si, že pro žádného z nich není 
nemožné alespoň jednou za měsíc pře-
letět oceán a podívat se na mnou vybu-
dovanou čtvrť.“ Dokonce Steve hod-
lá zachovat v židovské čtvrti některé 
zvyky, jako Oživené židovské město 
či Šamajim. Pořádání obou slavnos-
tí chce zadat Disneylandu, které jistě 
přinese do obou slavností nové prv-
ky, například Mikey Mause. 

Baziliku ne
Je pravda, že multimilionář původ-

ně uvažoval i o koupi baziliky, ale 
tady narazil na stanovisko Vatikánu, 
které mu vzkázalo: „Svoji baziliku si 
nedáme vzít.“ 

Obyvatelé Třebíče, a nejen oni, 
tedy mají v příštích týdnech posled-
ní možnost projít se v uličkách 
židovského města a pokochat se 
pohledem na Zadní synagogu. Pod-
le nepotvrzených zpráv na některých 
místech hodlá město zřídit takzvané 
plačící koutky, kde si budou moci ti, 
kteří to nestráví, patřičně poplakat. 
V čtvrti také bude zřízeno lékařské 
záchranné středisko, pokud by něko-
mu puklo srdce. Ale co, jen když 
bude v Třebíči v centru kde parko-
vat.   -zt-

Město přijde o židovskou čtvrť

TÍMTO obrázkem se již obyvatelé Třebíče dlouho kochat nebudou. 
 Foto: Antonín Zvěřin

Věřte-nevěřte

TŘEBÍČ, Smila Osovského 19
naproti řeznictví Šebkovice

www.modaprostejov.cz

Likvidujeme! Ano, likvidujeme za velmi výhodné ceny naprosto 
všechny obleky, pánské a dámské kabáty v širokém sortimentu 
velikostí! Skutečně, velký výběr pro každého. Obleky v super 
cenách od 199,- Kč! Kabáty se slevou až 50 %! Nabízíme i šály, 
kravaty, košile, kalhoty, pásky... Přijďte, těšíme se na Vás! 

LIKVIDACE!

OBLEK

1.000 Kčmínus

K
A
Ž
D
Ý
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Linku důvěry, jedinou v Kraji 
Vysočina, provozuje organizace 
STŘED, z. ú., v Třebíči. Slouží 
převážně lidem z Vysočiny. 
Na otázky Třebíčských novin 
odpovídala koordinátorka 
Linky důvěry Tereza Nekulová. 

� Antonín Zvěřina

Odkdy organizace STŘED, z. ú., 
linku důvěry provozuje?

Od 1. května 2007. 

Co vás vedlo k založení této služ-
by?

Chyběla tady služba krizové pomo-
ci. Delší čas jsme uvažovali s ředi-
telkou Martinou Bártovou, že nám 
tady chybí služba krizové pomo-
ci. Původně jsme uvažovali o Lince 
důvěry a Krizovém centru. Krizové 
centrum jsme nezřídili z finančních 
důvodů. Linka se osvědčila, a má co 
nabídnout. 

Vy v ní pracujete od začátku?
Ano. Stála jsem u jejího zrodu. 

Začátky byly obtížné, měli jsme oba-
vy, zda si klienti linku najdou. Po 
jedenácti letech existence mohu říct, 
že obavy byly zbytečné. Jsme jedi-
ná linka tohoto typu v Kraji Vysoči-
na, ale mohou nás kontaktovat lidé 
z celé republiky i ze zahraničí. V kra-
ji se snažíme kontaktovat další soci-
ální služby, abychom navázali spo-
lupráci a vzájemně si pomáhali. Pak 
můžeme klienty odkázat na konkrét-
ní pomoc. 

Takže problémy neřešíte sami?
Určitě ne. Smysl naší péče je, že 

ošetříme akutní krizi, a nahlédneme 
s klienty, jak dál problém řešit. Často 
potřebují psychiatra, psychologa či 
sociální služby. My chceme člověka 
stabilizovat a nabídnout odbornou 
péči. V mnoha případech. Rozhod-
ně není naším cílem nahrazovat jiné 
specialisty. 

Musí pracovníci linky absolvovat 
nějaké školení?

Všichni pracovníci mají dlouhodo-
bý kurz telefonické krizové interven-
ce. Řídíme se zákonem o sociálních 
službách, všichni máme adekvátní 
vzdělání, minimálně vyšší odbor-
nou školu sociálního nebo pedago-
gického charakteru. Všichni naši pra-
covníci mají vysokoškolské vzdělání 
v oblasti psychologické, sociální či 
pedagogické. 

Kdo se na vás nejvíce obrací?
Typickým naším klientem je žena 

středního věku. Obecně se dá říct, 
že ženy zastupují naši klientelu asi 
ze dvou třetin. Musím upřesnit, že 
neposkytujeme pouze telefonickou 
pomoc, ale i internetové poradenství 
formou chatu nebo e-mailu. Pomo-
cí chatu nás hodně kontaktují děti či 
dospívající mládež, pomocí telefonu 
spíš dospělí.  

Takže muži pomoc nepotřebují?
Také, ale tyto služby zase až tak 

často nevyužívají. Asi problémy řeší 
většinově jinak, ale i oni se na nás 
obrací. Určitě mají svoje trápení, 

svoje nezodpovězené otázky.

Vaše Linka důvěry pracuje non 
stop?

Nabízíme služby od deváté hodi-
ny do jednadvacáté hodiny, sedm 
dní v týdnu. Včetně svátků, třeba i na 
Štědrý den. 

Jaké problémy nejčastěji řešíte?
Problémy se často prolínají, dá se 

říct, že nejčastější jsou v souvislosti 
se zaměstnáním, s manželstvím, se 
vztahem. Hledají, jak problém řešit, 
zda ho řeší správně, potřebují se 
někomu svěřit, a v té chvíli si nevědí 
rady, na koho se obrátit. 

Tato služba je anonymní?
Nikdo se nemusí představit, nesle-

dujeme, z jakého čísla volající volá, 
nevyžadujeme žádné osobní údaje. 
Abychom si mohli lépe představit 
příběh volajícího, tak se občas doptá-
váme, například na věk. 

Takže nemáte přehled, odkud 
vám lidé volají?

Maximálně evidujeme kraj, ze kte-
rého nás kontaktuje, ale to pouze 
v případě, že jej klient sdělí. Bohužel 
u mobilů nemůžeme zajistit 100pro-
centní anonymitu, protože na mobil 
jako volající dáváme své číslo auto-
maticky k dispozici. Telefonní čís-
la ale nikde nearchivujeme, bez-
prostředně po hovoru je z přístroje 
mažeme. Pro zachování maximál-
ní anonymity může klient na svém 
mobilním telefonu nastavit pro volá-
ní „skryté číslo“, a nebo může využít 
naší pevné linky, na které se číslo 
volajícího nezobrazuje.

V kterou denní dobu klienti nej-
častěji volají?

Spíš odpoledne a večer. Vytížený 
celodenně je chat. 

Jak dlouho hovor trvá?
Když vše funguje, asi 40 minut. 

Obtížnější telefonáty kolem hodiny. 
Některé, když se snažíme spíš pora-
dit, na koho se obrátit, patnáct - 20 
minut. 

V dnešní době krátkých hovorů, 
co si s člověkem povídáte?

Někteří klienti by si potřebovali 
povídat i déle. Nejprve potřebujeme 

Linku důvěry využívají převážně ženy

TEREZA NEKULOVÁ

zmapovat situaci, necháme klienta, 
aby se vypovídal. Pak se doptává-
me, abychom si vytvořili obraz, o co 
se jedná. Také hledáme, co vlastně 
klient od nás požaduje. Někdy lidé 
volají v emocích a prostě se potře-
bují svěřit, často s mnoha problémy. 
Pak hledáme, co je pro ně nejdů-
ležitější řešit. 

Setkáváte se někdy s klienty 
osobně?

Ne, to není smyslem naší služby. 

A nepřišel sem někdo osobně?
Sídlo Linky důvěry je anonymní, 

máme jen kontaktní adresu. Občas 
se stává, že klient nabízí i osobní 
setkání, ale to odmítáme. Většinou 
lidé toto vědí a považují anonymi-
tu za výhodu. Mohou řešit problém 
v dané chvíli a na daném místě. 

Kolik pracovníků sedí na Lince 
důvěry, u mailu, chatu?

Všechny tyto informační kaná-
ly obsluhuje jeden člověk. Nyní se 
na Lince důvěry střídá devět lidí; 
dva na pracovní úvazek a ostatní na 
dohodu. 

Zmínila jste, že vás mohou kon-
taktovat i lidé ze zahraničí. Stává 
se to?

Spíš máme ze zahraničí chaty. Po 
internetu je dostupnost lepší, snad-
nější. Jedná se třeba o klienty, kteří 
v zahraničí pobývají déle a potřebu-
jí něco řešit, a komunikace v mateř-
ském jazyce je pro ně snadnější. 

A řešíte i problémy cizojazyčné?
Jedině v českém jazyce. Pokud by 

někdo něco takového poslal, odpo-
věděli bychom, že takové služ-
by neposkytujeme, případně mu 
navrhli, kam se obrátit. 

Linek důvěry je víc. Spolupra-

cujete mezi sebou?
Běžně se stává, že klienty z Vyso-

činy kolegové odkazují na naši lin-
ku, protože lokalitu lépe známe. 
Stejně tak to děláme my. Setkává-
me se, účastníme  se různých konfe-
rencí věnovaných krizovým linkám. 
Tam mluvíme o způsobu práce, jak 
ji zlepšit. 

Zasahuje vám tato práce do 
osobního života?

Je to práce jako každá jiná. Snaží-
me se, aby nás problémy spojené 
s touto prací nezahltily. Na plný 
úvazek vykonávat tuto službu, to by 
asi nebylo reálné. Ale většina lidí, 
kteří tuto práci vykonávají na doho-
du, ji mají rádi, a rádi lidem pomá-
hají. 

Stává se, že si někdo na vás vybí-
jí vztek?

To k naší práci patří. Často se stá-
vá, že se vykřičí, a pak se omluví. 
Někdy jsou lidé rozhořčení, když 
po nás něco požadují, a my jim to 
nemůžeme dát, třeba peníze. 

Volají vám ve večerních hodi-
nách opilci?

A nemusí to být v návaznosti na 
večerní posezení v hospodě. Pokud 
má zájem vést rozhovor, je to pro 
nás klient, jako každý jiný. Pokud už 
toto možné není, naznačujeme mu, 
ať zavolá, až vystřízliví.  

A narkomani?
To nám spíš volají příbuzní a zná-

mí, a žádají radu, jak závislému člo-
věku mohou pomoci. 

Kdy vám má člověk zavolat?
Když si není jistý svou situací, když 

neví, jak s problémem naložit.

Kolik hovorů máte za den?
Zhruba osm, včetně mailů a chatů. 

Do 6. ledna mohou lidé z Třebíče 
a okolí přispět v již tradiční Vánoční 
veřejné sbírce. 

Zapečetěná pokladnička pro 
peněžité dary je umístěna pod 
vánočním stromem na Karlově 
náměstí.

Výtěžek z vánoční sbírky bude 
věnován spolku DORADO z Třebí-
če na financování nákladů spojených 
s hipoterapií – léčbou pomocí koní.

„Spolek DORADO provádí hipote-
rapii, rehabilitaci, rekondiční ježdění, 

sport pro handicapované a řadu dal-
ších činností. Chtějí integrovat handi-
capované osoby do společnosti a šířit 
osvětu ve formě pořádání odborných 
školení či seminářů,“ popsal činnost 
spolku místostarosta Miloš Hrůza, 
který má sociální věci na starost.

„Je to dobrá tradice v tomhle advent-
ním a vánočním čase. V loňském roce 
lidé darovali v této sbírce téměř 42 tisíc 
korun také třebíčskému spolku na dob-
ročinné účely, a to je moc dobře,“ dopl-
nil Hrůza –zt-

Město vyhlásilo sbírku

Prostřednictvím Charitní záchran-
né sítě (CHZS) pomáhá Oblastní 
charita Třebíč potřebným. Poskytu-
je jim potraviny, hygienické potřeby, 
ošacení, výjimečně hradí nezbytný 
nákup nebo služby, pomáhá i předá-
váním potřebných informací nebo 
doprovodem na úřady či instituce.

V listopadu se se sedmi kolegyněmi 
z Azylového domu pro rodiče, mat-
ky s dětmi a ženy, a s Otakarem Pro-

kešem z Azylového domu pro muže 
a s jednou dobrovolnicí, zúčastnili 
Národní potravinové sbírky v super-
marketu TESCO v Jihlavě.

Nakupující lidé byli velice štěd-
ří a darovali pro klienty třebíčských 
zařízení a pro osoby v nouzi, kterým 
CHZS pomáhá, 1.956,5 kilogramů 
zboží. Tento výtěžek byl nejvyšší 
v celém Kraji Vysočina.  –zt- 

Sbírka pomůže potřebným 



V letošním školním roce slaví 
Katolické gymnázium Třebíč 25 
let úspěšného fungování. Do dal-
šího čtvrtstoletí vstupuje s novým 
logem. „Loď není jen křesťanský 
symbol.  Je to symbol, ve kterém 
každý něco najde. Loď na moři 
poznání, loď, která jede za svým 
cílem, loď jako pevný bod v nejis-
tém moři,“ popisuje ředitel Vít 
Feldbabel. Oslavy výročí školy 
začaly v polovině září na Den cír-
kevního školství. Na třebíčském 
náměstí uznal komisař z agentu-
ry Dobrý den Katolickému gym-
náziu nový český rekord v počtu 4 
825 složených papírových lodiček 
od stejného počtu lidí. 

Škola s tradicí
a budoucností

Katolické gymnázium zaháji-
lo výuku v roce 1993 s necelými 
padesáti studenty. „Dnes naši ško-
lu navštěvuje téměř 360 studen-
tů a patří mezi vyhledávané ško-
ly. Naši absolventi míří na vysoké 

školy a nalézají uplatnění v nej-
různějších profesích,“ přibližuje 
ředitel Katolického gymnázia Tře-
bíč Vít Feldbabel. Podnětné stu-
dijní prostředí a příjemnou atmo-
sféru zajišťují v první řadě kvalitní 
pedagogové a také učebny, vyba-
vení a pomůcky. Do konce letoš-
ního roku vyroste v areálu Kato-
lického gymnázia nová budova 
s moderními učebnami pro výu-
ku jazyků a přírodovědných před-
mětů. Široké zázemí pro studenty 
vytvářejí také volnočasové aktivi-
ty organizované Halahojem, spo-
lupráce s Mensou, která sdružuje 
nadané děti, podpora psycholo-
ga, stáže pro studenty ve firmách i 
v zařízení sociálních služeb a také 
výměnné studijní pobyty. Studen-
ti třetího ročníku v rámci reálné 
firmy JA Czech vytváří svoji vlast-
ní tréninkovou firmu, avšak s reál-
nými výstupy. Připravují pro své 
spolužáky svačiny, učí se ekono-
micky plánovat a tím také zákla-
dům podnikání.

Dvacet pět let vzdělává
Katolické gymnázium studenty

(individuální pohovory o možnostech studia
každé pondělí od 15:00 do 18:00)

PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

Jsme moderní školou sledující vývoj technologií, trendů a trhu práce.
O naše žáky maximálně pečujeme...

Rádi vás přesvědčíme na našem
pondělním informačním odpoledni

Školství STRANA 11
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BOJÍTE SE VEJŠKY?
S NÁMI SE BÁT NEMUSÍTE!

Vyberte si techniku, 
ekonomiku, cestovní  
ruch, zdravotnictví 
nebo sociální práci.

Zahraniční stáže, 
individuální přístup  
i lepší uplatnění díky 
dlouhodobé praxi  
během studia. 
To je VŠPJ.

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

Přijďte na Den otevřených dveří  
30. ledna 2019

www.oahstrebic.cz Telefon: +420 566 780 122

• 
• 
• 

•   

• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

30. 1. 2019

• 
• 
• 
•  

30. 1. 2019
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 Studijní obory zakončené maturitní zkouškou

Stavebnictví
– uchazeč uvede jedno z nabízených zaměření na přihlášce ke studiu.

Zaměření:
– Pozemní stavitelství

– Architektura a design interiérů

 Technická zařízení a energetická náročnost budov 
Studium s orientací:
-  na moderní způsoby vytápění, energetickou náročnost budov, nízkoenergetické 

stavby,

-  měření a regulaci, termodiagnostiku, obnovitelné zdroje energií, klimatizaci, 

rekuperaci,

- projektování v AUTOCADU.

 Učební obory SOU

Elektrikář – silnoproud
(motivační stipendium 400 Kč měsíčně, prospěchové stipendium 4000 Kč ročně)

 Truhlář

 Tesař
(motivační stipendium 700 Kč měsíčně, prospěchové stipendium 4000 Kč ročně)

atér
(motivační stipendium 400 Kč měsíčně, prospěchové stipendium 4000 Kč ročně)

alíř a lakýrník
(motivační stipendium 1000 Kč měsíčně, prospěchové stipendium 4000 Kč ročně)

Zedník
(motivační stipendium 1000 Kč měsíčně, prospěchové stipendium 4000 Kč ročně)

tér suchých staveb
(motivační stipendium 1000 Kč měsíčně, prospěchové stipendium 4000 Kč ročně)

 Učební obory s nižší náročností teoretické výuky

alířské, lakýrnické a natěračské práce

 Nástavbové studium

Stavební provoz
Dřevařská a nábytkářská výroba

rovozní elektrotechnika
 Technik plynových zařízení a tepelných soustav

Střední škola stavební Třebíč
Kubišov  Třebíč

Telef

e-mail: info@spsstrebic www: http://www.stavtr.cz

Pro školní rok 2019/20 nabízí škola tyto obory:

VÁNÍ NA:
DEN OTE Ý

ZÁ KA ŠKO Y KDYK   

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:

Novou jídelnou, kuchyní i centrem 
obnovitelných zdrojů se může poch-
lubit Třebíčská Střední škola stavební. 
Jídelnu využije i pro pořádání kulturních 
akcí. Celkem si jídelna a kuchyně vyžáda-
ly zhruba 20 milionů korun, 16 milio-
nů korun stála rekonstrukce a 4 miliony 
korun nové zařízení.

Projekt Pořízení tří center obnovitel-
ných zdrojů energie byl  spolufinancován 
Evropskou unií. Cílem bylo pořídit do tří 
středních škol, které jsou centry technické-
ho vzdělávání - Střední škola stavební Jih-
lava, Střední škola stavební Třebíč a Vyšší 
odborná škola a Střední průmyslová ško-
la Žďár nad Sázavou - vybavení pro studi-
um technologií využívajících různé zdroje 
energie.

V rámci projektu byly pořízeny foto-
voltaické panely, sluneční kolektory, tepel-
ná čerpadla a kogenerační jednotky. Ovlá-
dací a monitorovací prvky jsou vyvedeny 
na řídící pult a převedeny do software v 
počítačích. Bude tak možné nejen simulo-
vat chování prvků, ale také modelovat reál-

né situace.
Technologie nebudou sloužit pro při-

pojení k distribuční síti elektrické ener-
gie, instalované systémy budou využívány 
výlučně pro výuku studentů. Zařízení ne-
jsou určena pro komerční provoz a nebu-
dou napojena na stávající energetické a 
topné systémy škol.

V rámci projektu byla pro všechny tři 
školy pořízena také vnitřní konektivita, wi-
fi síť, firewally, řízení identit, analýza síťové-
ho provozu, záložní zdroj, server a datové 
úložiště. Realizace projektu zvýší kvalitu 
výuky zaváděním moderních vyučovacích 
metod, které umožní přiblížit teorii k pra-
xi, zejména využitím názorných ukázek a 
praktickým řešením modelových situací. 

Znalosti a osvojené dovednosti umož-
ní žákům již v průběhu studia absolvovat 
odbornou praxi na pracovištích využívají-
cích obnovitelné zdroje energie a po ukon-
čení studia jim usnadní přechod do pra-
xe. Tento projekt si vyžádal pro všechny 
tři školy 21 milionů korun, pro třebíčskou 
sedm milionů korun.

STAVEBNÍ škola má novou jídelnu, kuchyň (na snímku) a centrum obnovitelných zdrojů.
 Foto: Antonín Zvěřina

Stavební škola se zmodernizovala
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…říká Radek Vranča, maji-
tel Jazykové školy INTERACT 
a nově otevřeného vzdělávacího 
legocentra Tančící kostky v Tře-
bíči. 

V oblasti jazykového vzdělá-
vání nějakou dobu působíte, 
můžete čtenářům příblížit, v 
čem vaše aktivity spočívají? 

Chceme rozvíjet a nabízet služ-
by v oblasti edutainmentu, což 
je honosný název pro vzdělávání, 
které lidi baví. 

Název vznikl spojením slov edu-
cation (vzdělávání) a entertain-
ment (zábava). Je starou pravdou, 
že když člověka něco baví, dělá 
to rád a naučí se to dobře. Výu-
ka podle hesla “učení je mučení”, 
kterou razily naše babičky, fungu-
je naopak velmi špatně. 

Co děláte tedy pro to, aby vaše 
studenty výuka bavila? 

Nemáme sice patent na rozum, 
ale je několik nástrojů, kterými 
toho chceme docílit.

 Ve výuce jazyků používáme 
licencovanou konverzační meto-
du DIRECT, která se nám velmi 

osvědčila. Je výborná pro odstra-
nění strachu z mluvení a chyb. 
Funguje tak, že na vás lektor 
mluví a pomáhá vám odpovídat. 
Metoda samotná ovšem nestačí. 

Chceme, aby se děti i dospělí v 

kursech cítili dobře a měli s lek-
tory dobré vztahy. Humor je také 
dobrý pomocník při výuce. Tyto 
věci někdy v klasickém školství 
chybí. 

Vím, že máte v nabídce ang-
ličtinu s filmem. Jak konkrétně 
filmy v kursech používáte? 

Spolupracujeme s pražskou 
společností Archimedes, kte-
rá vyvinula vynikající aplikaci 
MOOVEEZ ENGLISH, což jsou 
oblíbené filmy rozpracované do 
jednotlivých lekcí angličtiny. 

Co vidíte a co zasáhne vaše 
emoce, to si mnohem lépe zapa-
matujete. 

Studenti mají k dispozici scénář 
v angličtině i v češtině, společně s 
lektorem probírají jednotlivé scé-
ny. Film je zdrojem autentického 
jazyka, který sebelepší učebnice 
neobsahuje. 

Kdy začínají další kursy a kam 
se mají obrátit případní zájemci? 

Nové kursy pro děti i dospělé 
podle zájmu otevíráme průběžně, 
zájemci mohou navštívit naše bez-
platné ukázkové lekce, víc informa-
cí  a  kontakt  najdou  na stránkách 
www.anglictinabeznudy.cz, více 
informací o vzdělávacím legopro-
gramu pro školy a veřejnost na-
jdou na www.tancicikostky.cz 
 (PI-t01-vraD)

CHCEME, ABY DĚTI I DOSPĚLÉ 
VÝUKA CO NEJVÍCE BAVILA…
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Městská knihovna

Služby LSPP stomatologické na LEDEN 2019
sobota, neděle, svátek: 9-12 hodin

1.1. svátek  MUDr. Klíma Pavel  1. Brněnská strojírna, Průmyslová 162 Třebíč  568 804 730
5.1. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
6.1. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
12.1. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
13.1. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
19.1. sobota  MUDr. Látal Petr   Kpt. Jaroše 2 674 01 Třebíč 568 826 201
20.1. sobota  MUDr. Lhotská Kateřina  ESTHES s.r.o., Sokolská 3 674 01 Třebíč  568 840 820
26.1. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
27.1. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248

Čtvrtek 3. ledna, 17 hod., hudeb-
ní oddělení.  

Francouzský klub 2019: Fran-
couzská Guyana / Ing. Aleš Pokor-
ný

Pondělí 7. ledna, 9 hod.,  hudeb-
ní oddělení.  

Expedice Angola / František Vej-
mělka 

 
Pondělí 14. ledna, 9 hod., hudeb-

ní oddělení. 
Vraždy v Kohnově mlýně / Kris-

týna Filipová
  
Úterý 15. ledna, 16.30 hod., 

hudební oddělení. 
Srí Lanka / Miluška Mrvková 

Čtvrtek 17. ledna, 16.30 – 18 
hod., hudební oddělení.

 Nebojte se zeptat svého lékaře: 
Čisté střevo jako základ zdravého 
žití / Ing. Ivana Tobiášová 

Pondělí 21. ledna, 9 hod., hudeb-

ní oddělení. 
BRNĚNSKÉ PODZEMÍ.  Zelný 

trh (2. část) a Kapucínské náměstí / 
Ing. ALEŠ SVOBODA

Úterý 22. ledna, 17 hod., hudeb-
ní oddělení.

Beseda s chiropraktikem / Ing. 
Vinci Lászlo 

 
Čtvrtek 24. ledna, 16.30 hod., 

hudební oddělení. 
Andalusie – velký okruh kolem 

Sierry Nevady / Jaromír Novák
 
Pátek 25. ledna, 18 hod., hudební 

oddělení. 
Kodex o Václavu IV. / Jindřich 

Macek a Jitka Baštová
  
Koncertním pásmem na počátku 

roku 2019 připomeneme 500. výro-
čí úmrtí Václava IV. *26. 2. 1361 
Norimberk – †16. 8. 1419 Nový 
hrad u Kunratic). Václav IV., syn 
Karla IV. a jeho třetí manželky Anny 
Svídnické, byl v letech 1378 až 1419 

českým králem a v letech 1376–1400 
i králem římským.

Týden informační bezpečnosti 
/ Kateřina Tomanová

Pondělí 28. ledna – pátek 1. úno-
ra

Studentka Masarykovy univerzi-
ty Kateřina Tomanová připravila 
v rámci svého studia projekt týkající 
se bezpečnosti v internetovém pro-
středí. Během celého týdne budou 
v prostorách knihovny k dispozici 
infografiky na některá z témat infor-
mační bezpečnosti a proběhnou i tři 
přednášky pro veřejnost.  

Pondělí 28. ledna, 9 hod., hudební 
oddělení

JAK SE CHOVAT NA INTER-
NETU / Kateřina Tomanová 

Přednáška je určena zejména seni-
orům.  

Úterý 29. ledna, 16.30 hod., 
hudební oddělení. 

VYBRANÉ HROZBY INTER-

NETU A JAK SE PROTI NIM 
BRÁNIT / Kateřina Tomanová

Čtvrtek 31. ledna, 16.30 hod., 
hudební oddělení.  

A CO KDYŽ TO DÁM NA 
INTERNET? / Kateřina Tomano-
vá 

Čtvrtek 31. ledna, 17 hod., Zele-
ná klubovna. 

Doteky přírody / Lýdia Rošková 
Stohrová

  
Výstavy 

Island – oheň i led / Anna Steh-
líková 

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

Ostrov plný krásy a kontrastů – síla 
ledového oceánu, všudypřítomný 
vítr i horká půda pod nohama. 

ZRCADLENÍ 
Do 31. ledna 2019, pobočka 

Borovina
Autoportréty klientů Denního cen-

tra Barevný svět, Okružní ulice. 

DIDAKTICKÉ POMŮCKY PRO 
DĚTI /MONIKA KABELKOVÁ

2. - 31. ledna 2019, pobočka Mod-
řínová

Originální didaktické pomůc-
ky slouží k rozvoji jemné motoriky, 
podporují soustředěnost a rozvíjí 
fantazii.

U NÁS NA BENEŠCE
2. – 31. ledna 2019, pobočka 

Modřínová
Výstava přiblíží činnost dětí z MŠ 

Benešova.

Petr Kopl maloval pro hospic 
Jeden z nejlepších českých comicsových tvůrců Petr Kopl na letošním fes-

tivalu Akicon 2018 opět maloval pro třebíčský hospic spolu s dalšími tvůrci 
portréty účastníků. Portrétovaní návštěvníci pak v pokladničce Oblastní cha-
rity Třebíč zanechali finanční příspěvek. 

Na závěr celé akce navíc proběhla dražba obrazů zúčastněných výtvarníků, 
a ta přinesla další pomoc pro Domácí hospic sv. Zdislavy. Od návštěvníků 
kreslíři vybrali celkem 8.215 korun.  –zt-

Novou knihu Třebíč, paměť kláš-
tera města, historika Rudolfa Fiše-
ra, mohli lidé zakoupit na jejím 
slavnostním křtu. Ten se konal 6. 
prosince v Zadní synagoze, za účas-
ti Pavla Heřmana, který přispěl do 
knihy svými fotografiemi, a starosty 
města Pavla Pacala.

Součástí akce bylo krátké předsta-

vení knihy autorem Rudolfem Fiše-
rem i Pavlem Heřmanem. 

Lidé si knihu při křtu mohli zakou-
pit za zvýhodněnou cenu a rovnou si 
ji nechat podepsat při následné auto-
gramiádě. 

Knihu vydalo Městské kulturní 
středisko Třebíč za podpory Kraje 
Vysočina. –zt-

Třebíčský zámek, který je národ-
ní kulturní památkou, patří nově do 
komplexu UNESCO v Třebíči. 

O rozšíření hranic památek pod 
ochranou světového kulturního 
dědictví o budovu zámku – bývalého 
kláštera – rozhodl mezivládní Výbor 
světového dědictví na svém 42. zase-
dání, konaném letos v Bahrajnu. 

Zámek, v němž nyní sídlí krajské 

Muzeum Vysočiny Třebíč, se tak při-
pojil k židovské čtvrti, židovskému 
hřbitovu a bazilice svatého Proko-
pa, které byly na seznam světového 
dědictví zapsány v roce 2003. 

Rada Kraje Vysočina odsouhlasi-
la Memorandum o spolupráci mezi 
správci všech tří součástí tohoto kul-
turního statku. –zt-

Historik napsal novou knihu

Třebíčský zámek se stal 
další památkou UNESCO

Nový sociální automobil převzal 
včera do užívání třebíčský spolek 
Vrátka. Vůz bude využívat po dobu 
šesti let k přepravě svých zaměst-
nanců, a také produktů, které vyrá-
bějí v šicí dílně či pekárně. Vrát-
ka zaměstnávají lidi se zdravotním 
postižením.

„Děkujeme všem organizacím i jed-

notlivcům, kteří nám finančně přispěli. 
Automobil naplno využijeme!“ uvedla 
předsedkyně spolku Irena Rybníč-
ková. Auto zajistila reklamní agentu-
ra Kompakt, která se kromě komerč-
ních aktivit věnuje také sociálním 
projektům. Finančně přispělo také 
Město Třebíč, několik firem, organi-
zací a jednotlivců. –zt-

KLÍČE od auta převzala Irena Rybníčková z rukou zástupce Kompaktu Rudolfa 
Adama. Foto: Vladimíra Valová

Vrátka jezdí novým autem
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Klub seniorů

Divadla a koncerty

Centrum DaR

Třebíčské centrum

Kino Pasáž

Pátek 11. ledna ve 14 hodin – 
Národní dům, malý sál

POSEZENÍ S HARMONIKOU 

Pátek 25. ledna ve 14 hodin – 
Národní dům, velký sál

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
V kulturním programu vystoupí 

DPS Slunko, k tanci a poslechu hraje 
KS KVARTET.   

Úterý 1. 1. v 16.30 hod. – Karlo-
vo náměstí

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
16.30–17 hod. – DJ RUDYS – 

hudební produkce
17 hod. – PROSLOV STAROS-

TY MĚSTA
Cca 17.05 hod. – OHŇOSTROJ

Neděle 13. 1. v 18 hod. - Foyer 
divadla Pasáž - I. koncert Kruhu přá-
tel hudby

Slavnostní novoroční koncert s pří-
pitkem starosty

MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO a 
operní hosté

Neděle 20. 1. v 17 hod. - Fórum        
STRAŇANKA
Dechovou hudbu Straňanku tvo-

ří vynikající muzikanti, převážně 
absolventi hudebních konzervatoří a 
vysokých škol. 

Úterý 22. 1. v 19 hod. - divadlo 
Pasáž - I. představení abonentní sku-
piny B

ČINOHERNÍ STUDIO BOUŘE 
PRAHA

Gérard Bitton, Michel Munz: 
SMÍM PROSIT?

Hrají: Jan Révai, Kateřina Janečko-
vá, Filip Čapka a další.

Pondělí 28. 1. v 19 hod. - Národní 
dům - I. koncert Hudebního salonu            

ROBERT KŘESŤAN & DRUHÁ 
TRÁVA

Robert Křesťan a Druhá tráva jsou 
řazeni mezi špičku na folk & country 
scéně nejen doma, ale i v zahraničí. 

Od středy 2. do pondělí 7. ledna
BOHEMIAN RHAPSODY
Repríza hudebního filmu USA.
Začátky představení: středa v 17 i 

19.30 hod., pátek – pondělí v 19.30 
hod.       

Pro mládež do 12 let nevhodný

Od čtvrtka 3. do středy 9. ledna
BUMBLEBEE
Premiéra dobrodružného filmu 

USA.
Začátky představení: čtvrtek – 

sobota ve 3D dabing, v 17 hod., úte-
rý – středa ve 2D titulky, v 19.30 
hod.

Mládeži přístupný

Od neděle 6. do čtvrtka 10. led-
na

ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOU-
ZELNÉHO LEKTVARU

Premiéra animovaného rodinného 
filmu Francie v českém znění.

Začátky představení v 17 hod.

Mládeži přístupný
Od pátku 11.  do středy 16. ledna
RAUBÍŘ RALF A INTERNET 
Premiéra animované komedie USA 

v českém znění.
Začátky představení v 17 hod.
Upozornění: pátek - sobota ve 3D, 

neděle – středa ve 2D.
Mládeži přístupný

Od pátku 11. do neděle 13. ledna
ROBIN HOOD
Premiéra akčního dobrodružného 

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

Od pondělí 14. do středy 16. led-
na

CENA ZA ŠTĚSTÍ
Premiéra dramatu ČR.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný 

Od čtvrtka 17. do soboty 19. led-
na

HUSÍ KŮŽE 2: UKRADENÝ 
HALLOWEEN

Premiéra komediálního hororu 
USA v českém znění.

Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 18. do neděle 20. ledna
ZNOVU VE HŘE 
Premiéra romantické komedie 

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

Od neděle 20. do pátku 25. ledna
LEDOVÁ SEZÓNA: MEDVĚDI 

JSOU ZPĚT
Premiéra animované kome-

die USA v českém znění. 
Začátky představení v 17 hod.

Mládeži přístupný

Od pondělí 21. do středy 23. led-
na

SKLENĚNÝ
Premiéra mysteriózního sci-fi dra-

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

Od pátku 25. do neděle 27. ledna
FAVORITKA
Premiéra životopisné historické 

komedie USA/Irska/Velké Británie.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od soboty 26. do středy 30. led-
na

PSÍ DOMOV
Premiéra dobrodružného rodinné-

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

Od pondělí 28. do středy 30. led-
na

SLOŽKA 64
Premiéra kriminálního thrilleru 

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

Od čtvrtka 31. ledna do neděle 
3. února

OVEČKY A VLCI: VELIKÁ BIT-
VA

Premiéra animované pohádky Rus-
ka v českém znění.

Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

8.1. 10.30 – 12 CÍL pro Vysoči-
nu: Sebepoznání a sebevzdělávání

10.1. 10.30 – 12 Dobré manžel-
ství není samozřejmost 

15.1. 10.30 – 12 Paní ZIMA 
(EKO tvoření)

17.1. 8 – 14 Klauniáda (akce pro 
celé rodiny)

22.1. 15 – 16.30 Rýžový nákyp s 
ovocem

24.1. 10.30 – 12 Protáhneme 
tělíčko, proběhnem se maličko

29.1.  9 – 9.45 Ukázková hodina: 
Robátka

10.15 - 11.15 Ukázková hodina: 
První krůčky k hudbě

31.1. 10.30 – 12 Rybička maličká 
(dopolední tvoření)

2. 1. - 31.1. Výběr fotografií do 
14. ročníku fotosoutěže „NEJ 
MIMI 2018“. Amatérské fotografie 
dětí narozených v roce 2018. Vyhod-
nocení proběhne dne 11. 2. od 10 
hod v rámci Klubu Miminko. 

Doprovodná internetová fotosou-
těž NEJ MIMI SYMPATIE – v digi-
tální podobě na našich webových 
stránkách! VÍTĚZ ZÍSKÁ CELO-
ROČNÍ VSTUPNÉ DO KLUBU 
MIMINKO!

3.1. 10.30 – 12 Hop, hop, hop, a 
je tu Nový rok (rozvoj koordinace 
pohybu)

3.1. 10 – 12 FAMILY POINT 
Třebíč:  Výhody a rizika nákupů na 
internetu 

7.1. 10 – 11.30 Klub Miminko: 
Zpíváme si s radostí

8.1. 10.30 – 12 Kurz zdravého 
vaření - téma: Pohankový salát s čer-
venou řepou

9.1. 10 – 12 FAMILY POINT 
Třebíč: Žijeme zdravě – Luštěniny 
a jejich využití v kuchyni 

10.1. 10.30 – 12 I v zimě potře-
bujeme čerstvý vzduch aneb Ve 
zdravém těle zdravý duch 

10. 1. 11 – 12 Dětská skupina 
KAPIČKA – infoschůzka pro zájem-
ce

14. 1. 10.30 – 12 Klub Miminko: 
Co je nového v sociálních dávkách 
pro rodiny s dětmi v roce 2019

15. 1. 10 – 11.30 Klub Batole:  
Gymnastické míče

17. 1. 9.30 – 12 KLAUNIÁDA 
(akce pro celé rodiny)

17. 1. 10 – 12 FAMILY POINT 
Třebíč: Možnosti volnočasových 
aktivit pro děti 

21. 1. 10 – 11 Klub Miminko: 
Robátka - ukázková hodina, indivi-
duální konzultace

22. 1. 10.30 – 12 Klub Batole: 
Důležitost pohybu pro naše nejmen-
ší

24. 1. 10.30 – 12 První krůčky 
k hudbě - ukázková hodina, beseda

24. 1. 14.30 – 16 Kurz zdravého 
vaření - téma: Žampiónová polévka 
s krutonky

25. 1. 10 – 12 FAMILY POINT 
Třebíč: EKO tvoření – Zimní rado-
vánky

28. 1. 10 – 11.30 Klub Miminko:  
Do rytmu s chrastícími vajíčky 

29. 1. 10.30 – 12 Klub Batole: 
Odmala šikovný jak artista

Muzeum Vysočiny
Výstava Rok v obrazech stacio-

náře Úsměv do neděle 13. ledna v 
galerii Tympanon

Vánoční výstava betlémů do 6. 
ledna v konírně

Koncert České barokní Vánoce. 
Slavíček rajský 4. ledna v 19 hodin

Derniéra Vánoční výstavy bet-
lémů 6. ledna, od 15 do 17 hodin 
komentované prohlídky výstavy 
za účasti kurátora, majitelů a auto-
rů betlémů, v 17 hodin Tříkrálový 
koncert Dětského pěveckého sboru 
Resonance v Kamenném sále.

FILMOVÝ KLUB
Začátky představení v 19.30 hod.

Čtvrtek 3. ledna
OHROŽENÉ DRUHY
Premiéra dramatu Francie/Belgie.

Čtvrtek 10. ledna
MCQUEEN
Premiéra dokumentu Velké Britá-

nie.

Čtvrtek 17. ledna
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 
Premiéra dramatu Dánska.

Čtvrtek 24. ledna
STŘÍDAVÁ PÉČE 
Premiéra dramatu Francie.

Čtvrtek 31. ledna 
KING SKATE
Premiéra dokumentu ČR.

31. 1. 10.30 – 12 EKOATELI-
ÉR pro velké i malé: Sněhuláci z 
ponožek

31. 1. 14.30 - 16 Zdravá dílna: 
Pohanková kaše s perníkem a datlo-
vým sirupem

Třebíčská Musica 
animata zve 

na dva koncerty
Městys Lomnice ve spolupráci s 

farností Lomnice a třebíčským sou-
borem Musica animata zvou všechny 
lidi dobré vůle na vánoční koncert 
v neděli 6. ledna v 15 hod. v kostele 
Navštívení Panny Marie v Lomnici. 
Zazní výběr z nejznámějších koled 
v soudobé úpravě a na závěr Missa 
brevis Jiřího Pavlicy. Účinkuje vel-
ký smíšený pěvecký sbor, sólisté a 
orchestr. Vstupné je dobrovolné. 
Stejný koncert se uskuteční v 18.30 
hodin v kostele sv. Jana Křtitele v 
Náměšti nad Oslavou.   -zt-

Na náměstí 
přivítají Tři krále

Vítání Tří králů se uskuteční na 
Karlově náměstí v Třebíči ve čtvrtek 
3. ledna. V patnáct hodin ho zahájí 
průvod Tří králů k betlému. Násled-
ně vystoupí děti ze Základní školy 
Václavské náměstí. 

Program bude pokračovat zpěvem 
koled. Pořadatelé připravili soutěže 
pro malé i velké zpěváčky. Zájemci 
se mohou svézt na poníkovi. Chybět 
nebudou teplé nápoje pro zahřátí. 
 -zt-
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Třebíčané uspoří téměř 
osm tisíc korun ročně
Cena tepla se v příštím roce v Třebíči nezvýší. Například ve Strakonicích však 

budou muset sáhnout hodně hluboko do kapsy.

V poslední době zdražují téměř 

všechny energie – elektřina, voda, 

plyn… Výjimka však potvrzuje pravi-

dlo. Touto výjimkou je cena tepla, za 

které v Třebíči v roce 2019 zaplatíme 

stejně jako v roce 2018. I nadále tak 

bude jeho cena jednou z nejnižších 

v republice.

„Je to dáno strategickým rozhodnutím 

naší firmy orientovat se již od roku 

2000 na využívání regionální biomasy, 

tedy dřevní štěpky a slámy. Ukazuje se, 

že to byla a je správná cesta,“ říká maji-

tel firmy �S energo Richard Horký. 

„Nejlépe to dokazuje právě vývoj ceny 

tepla v Třebíči, která dlouhodobě patří 

k nejnižším v České republice. Dobře 

patrné je to z tabulky otištěné na této 

straně.“

Díky ušetřeným 7850 Kč můžete 

udělat radost svým dětem či sobě

V Třebíči platíme 433 Kč/GJ bez 

DPH, tedy 498 Kč/GJ s DPH. Vez-

meme-li, že průměrný byt 3+1 o vý-

měře 72 m2 ročně z důvodu topení 

a ohřevu vody spotřebuje 25 GJ tepla, 

pak jsou roční náklady na vytápění 

12 450 Kč. Ovšem pozor – například 

ve Strakonicích to bude v případě 

stejného bytu rovných 20 300 Kč! 

Tam totiž cena pro příští rok vzroste 

skokově o neuvěřitelných 172 Kč/GJ 

s DPH. Už letos tam platili nepoměr-

ně víc než v Třebíči, a to 641 Kč/GJ 

s DPH. Příští rok tedy Strakoničtí 

zaplatí 813 Kč/GJ s DPH! Třebíčané 

tak na gigajoulu ušetří 315 Kč, což 

v případě již zmíněného bytu, v němž 

se ročně protopí 25 GJ, znamená 

úsporu 7850 Kč!

Ve Strakonicích tak lidé budou muset 

sáhnout opravdu hodně hluboko, 

zatímco Třebíčané za těch téměř osm 

tisíc korun mohou dětem koupit 

vybavení do školy, oblečení i boty 

či sobě třeba novou televizi, telefon 

anebo i dovolenou.

„Ve Strakonicích je tamní teplárna ze 

100 % vlastněna městem, ale město 

i teplárny zaspaly dobu. Jako palivo 

totiž využívají uhlí,“ vysvětluje Horký. 

„Jenže právě v jeho případě rapidně ros-

te cena takzvaných emisních povolenek.“

Jedná se o poplatky, jimiž jsou zatí-

ženi výrobci tepla či elektřiny, kteří 

využívají fosilní paliva, tedy uhlí či 

ropné produkty. Evropská unie se ale 

od fosilních paliv odklání, zavázala se, 

že do roku 2030 odstaví uhelné tep-

lárny a elektrárny znečišťující životní 

prostředí. Aby proces odstavování 

urychlila, stanovila ekologické poplat-

ky – tedy povinný nákup emisních 

povolenek. Během letošního roku 

jejich cena prudce vzrostla – z pr-

votních pěti eur za jednu tunu CO
2
 

vypuštěného do ovzduší se vyšplhala 

na zhruba 20 až 25 €/tuna CO
2
 (cena 

není stálá, mění se dle zájmu trhu).

„Zároveň budou tyto teplárny muset 

řešit nákup nové technologie, která bude 

využívat jiné palivo než uhlí,“ doplňuje 

Horký. „Tyto technologie samozřejmě 

nejsou levnou záležitostí, což se pak 

nutně promítá do ceny tepla. V Třebíči 

však nic takového nehrozí. Naše techno-

logie patří mezi nejmodernější v Evropě, 

využívání biomasy s vysokou účinností 

cenu tepla navíc stabilizovalo.“

Kapacita kotlů se využívá naplno

�S energo je jedinou teplárenskou 

firmou v ČR, která v současnosti pro-

dává stejné množství tepelné energie 

jako v době před zateplením většiny 

vytápěných objektů. V praxi to 

znamená, že se plně využívá výkonů 

instalovaných kotlů na biomasu a ka-

pacity nově vybudovaných rozvodů 

tepla – ale zejména se zvyšuje objem 

prodeje o nově připojované odběra-

tele tepla. Díky tomu je možné pro 

koncové zákazníky držet cenu tepla 

velice nízko.

„Úspěch se bohužel neodpouští, takže 

čas od času jsem nucen čelit fámám 

a pomluvám. Poslední, která právě 

letí regionem, je ta, že jsem pod vlivem 

 
 
 

TTS energo s.r.o. IČO: 60724692 568 837 611 
Průmyslová 163, 674 01 Třebíč DIČ: CZ60724692 info@tts.cz www.tts.cz 

Dodáváme Třebíči energii

Vážení zákazníci, odběratelé tepelné energie, 

 

vyúčtovací cena tepelné energie za rok 2018 nepřesáhne  stávající kalkulovanou cenu 433,- Kč/GJ 
bez DPH (tj. 498,- Kč/GJ vč. DPH). 

Od 1. 1. 2019 kalkulujeme cenu tepelné energie opět ve výši 433,- Kč/GJ bez DPH (tj. 498,- Kč/GJ 
vč. DPH). To znamená, že se kalkulovaná cena tepla v porovnání s rokem 2018 nezvyšuje a nadále patří 
k jedné z nejnižších cen tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií v České republice.  

Udržet cenu se nám podařilo jednak využíváním vysoce účinných technologií, ale zejména zvyšováním 
objemu prodeje o nově připojované odběratele tepla. 

 

Rok 
Cena tepla  
bez DPH 
[Kč/GJ) 

Sazba DPH 
Cena tepla  

vč. DPH 
[Kč/GJ) 

Roční náklady  
na byt (Kč) 

2011 404,0 10% 444,4 11 110 

2012 396,0 14% 451,4 11 285 
2013 392,0 15% 450,8 11 270 
2014 399,8 15% 459,8 11 495 
2015 406,0 15% 466,9 11 673 
2016 419,0 15% 481,9 12 048 

2017 427,0 15% 491,1 12 278 
2018 433,0 15% 498,0 12 450 
2019 433,0 15% 498,0 12 450 

Děkujeme Vám za spolupráci v letošním roce a přejeme hodně úspěchů a spokojenosti v roce 2019. 

Ing. Richard Horký 
  ředitel společnosti 

Vývoj ceny tepla v Třebíči v letech 2011 až 2019 (platí pro patu domu)

alkoholu při autonehodě usmrtil člověka 

a z místa nehody ujel. To je lež větší 

než třebíčská věž,“ dodává s úsmě-

vem Horký. „Někdy by mě opravdu 

zajímalo, jak takové fámy mohou vůbec 

vzniknout, ale už jsem si zvykl, a tak je 

beru s nadhledem. Zároveň děkuji všem 

odběratelům, partnerům a zaměst-

nancům za spolupráci v letošním roce. 

A přeji jim hodně zdraví, úspěchů a spo-

kojenosti v roce nadcházejícím.“



STRANA  20 TN -  LEDEN 2019Aktuality / Inzerce

Knihu o starostovi Třebíče Josefu 
Vaňkovi (1887-1944) napsala mladá 
autorka, studentka druhého ročníku 
Gymnázia v Třebíči, Sabina Lászlo-
vá. Křest se uskutečnil v hudebním 
oddělení knihovny v Třebíči. Nová 
kniha mapuje život nejdéle slouží-
cího starosty za první republiky.  
Autorce knihy přišel poblahopřát 
a poděkovat místostarosta města 
Miloš Hrůza.

„Děkuji za odvahu, s jakou ses pus-
tila do sbírání podkladů pro zpraco-
vání knížky. Nebylo určitě jednoduché 
se tak velkým množstvím dokumentů 
probrat,“ poukázal Hrůza a předal jí 
za město Třebíč dárky.

„Knížka na téměř stovce stran při-
bližuje osobnost jednoho z nejvýznam-
nějších politiků novodobé třebíčské his-
torie, starostu Josefa Vaňka. Ve funkci 
setrval od roku 1925 čtrnáct roků, 
přičemž patřil k nejoblíbenějším před-
stavitelům města, zejména díky svému 
nadčasovému přístupu k budování Tře-
bíče,“ přiblížil obsah knížky vydavatel 
František Jůza.

Jeho jméno si mnozí Třebíčané 
spojí s náměstím, kde je umístěna 
pamětní deska na domě, kde bydlel, 
s vybudováním vodojemu na Stráž-
né hoře, nebo s vodovodem z heral-
tických lesů, jehož výstavba trvala 
pouhé dva roky. Vaňkův život skon-
čil v koncentračním táboře Buchen-

AUTORKA knihy Sabina Lázslová na křtu. Foto: archiv města Třebíč

Kniha mladé autorky mapuje 
život starosty Josefa Vaňka

wald v roce 1944, kam byl s mnoha 
dalšími odvezen v roce 1939.

Křtu knihy se vedle autorky a vyda-
vatele ujal Jan Vaněk, pravnuk Josefa 
Vaňka, který autorce zapůjčil mnoho 

rodinných materiálů. Jan Vaněk na 
závěr křtu všechny překvapil, když 
z kapsy vytáhl původní starostovo 
pečetidlo a Sabině Lászlové její kni-
hu zapečetil.   -zt-

Prodloužili termín
Soukromá firma provádí rekon-

strukci sýpky nad třebíčským zám-
kem. Termín dokončení se jí poda-
řilo splnit. Společnost si dále 
naplánovala v lokalitě postavit byto-
vý dům. To se jí v termínu nepodaři-
lo z důvodu přeprojektování dokon-
čit, a proto rada města doporučila 
zastupitelstvu tuto lhůtu prodloužit 
do 30. června 2020. První termín fir-
mě určoval skončit práce 31. ledna 
příštího roku.   -zt-

Vrátka získala 
ocenění

Spolek Vrátka, který působí v Tře-
bíči, byl přijat do Platformy zainte-
resovaných stran CSR. Začlenil se 
tak mezi desítky dalších organizací, 
které svým působením a chováním 
patří mezi společensky zodpověd-
né. Co to znamená? Spolek se cho-
vá zodpovědně ke svým partnerům, 
zaměstnancům, zákazníkům, ale i k 
životnímu prostředí. Už svou základ-
ní filozofií, kterou je zprostředková-
ní zaměstnání pro lidi se zdravotním 
znevýhodněním, má na společnost 
pozitivní dopad.  -zt-

Ukončili smlouvu
Společnost Klokánek v Třebíči pro-

vozovala známý klub Caribic. S měs-
tem uzavřela smlouvu i na pronájem 
pozemku, kde postavila schodiště. 
Po dva roky nezaplatila nájem ve výši 
sto korun, proto město od smlouvy 
ustoupilo.. -zt-

6 měsíců zdarma

 ŘEKNĚTE SI O SPECIÁLNÍ NABÍDKU!

INTERNET
stabilní a rychlý

ZA 250

ve Vaší lokalitě
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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

Náplně do tiskárenTruhlářství

Koupím

Prodej

Oznamovatel

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

Podlahářské práce - lepení PVC, 
koberců, parket, plovoucí podlahy, ren-

ovace parket, průmyslové lité podlahy, 
včetně dodání materiálu. www.pod-
lahyvysociny.cz. 
Z. Dvořák, tel.:  775 355 521

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

Podlahářské práce

Pedikúra, manikúra

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

Služby
Autopříslušenství
SPECIÁLKA AUTONOSIČE - AUTO-
BOXY BONA Voborný,  Prodejna 
přemístěna na ul. B. Němcové Třebíč 
PRODEJ - PŮJČOVNA. Zajímavé ceny 
nosičů lyží, FAV-FEL od 800,-, OCT-
FAB od 1100,-, OCT II-FAB II od 1190,-, 
příčníky od 690,- autoboxy od 2300,-, 
nosiče na závěsné zařízení. Záruka, 
Servis.  Tel. 724 555 204, 
www.autonosicetrebic.cz 

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

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

Prodám novoroční drůbež, kuřata, huso-

kachny, kachny, krůty. T : 732 940 025
t05-tfD
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Třebíčská královna sportu se doží-
vá rovného sta let. Při příležitosti 
tohoto jubilea si postupně předsta-
víme nejlepší výkony třebíčských 
atletů a atletek v jednotlivých disci-
plínách. 

Začínáme sprinty, které shodou 
okolností přinesly studentskému klu-
bu Achilles, založenému přesně před 
sto lety, první úspěch.  Zasloužil se 
o něj Vilém Jeřábek, který se v roce 
1921 stal prvním třebíčským mis-
trem republiky. 

Vyhrál dvoustovku a na poloviční 
trati skončil třetí. K titulu mu teh-
dy stačil čas 24,8 s, výkon ze stov-
ky neznáme, víme jen, že její vítěz, 
Jugoslávec Spahič, zaběhl 11,8 s. Po 
stu letech se běhá úplně jinak: sprin-
teři mnohem více a mnohem pro-
myšleněji trénují, regenerují, běha-
jí na mnohem rychlejším umělém 
povrchu a ve speciálních tretrách. 

Svými výkony Jeřábka už dávno 
vymazali, jeho úspěch však dosud 
žádný Třebíčák nezopakoval. Při-
blížil se mu pouze Petr Daněček, v 
roce 2007 bronzový na MČR v běhu 
na 100 m. 

Do širší špičky se dostal ještě Zde-
něk Staněk, který v éře ručně měře-
ných časů (pro porovnání s časem 
elektronickým je třeba k němu při-
dat 0,24 s) zaběhl stovku za 10,8 s. 

Dvacet let pak trvalo, než ho Pavel 
Beroun alespoň vyrovnal. V Berou-
nově době začaly růst tartanové sta-

diony a přešlo se na elektronické 
měření.   

Sprinterské tabulky to nadobro 
změnilo: osm z deseti nejrychlejších 
třebíčských časů bylo dosaženo po 
roce 2000. Sprinterem století je po 
zásluze Petr Daněček, v roce 2007 
účastník ME do 22 let. 

Na záda mu dýchají na stovce Petr 
Svoboda, který po odchodu z Tře-
bíče vynikl jako překážkář, na dvou-
stovce Tobiáš Dvorský, v současné 
době ve věku sedmnácti let trojná-
sobný vítěz ankety Atlet Třebíče. 

Pod jedenáct vteřin elektricky 
běželi ještě juniorský mistr světa v 
desetiboji Jiří Sýkora, dálkaři Ondřej 
Sobotka a Pavel Hykl a osmistovkař 
Martin Hošek, jemuž právě neuvě-
řitelně rychlý finiš pomohl k titulu 
mistra republiky na 800 m. 

Desítku nejlepších doplňuje „muž 
jediného závodu“ Jan Maštěra, na 
dvoustovce přibyla mezi deset sprin-
terů století ještě jména Pavla Báto-
ra a Jaroslava Růži, jehož hlavní-
mi tratěmi byly stejně jako u Hoška 
osmistovka a čtvrtka překážek.  

100 m: 10,64 Petr Daněček 2006, 
10,69 Petr Svoboda 2002, 10,89 Jiří 
Sýkora 2013, 10,90 Tobiáš Dvorský 
2017, 10,93 Ondřej Sobotka 2011, 
10,95 Pavel Hykl 2007, 10,97 Mar-
tin Hošek 2007, 10,8 Zdeněk Staněk 
1974, 10,8 Pavel Beroun 1995, 11,07 
Jan Maštěra 2011 

Od Achilla k Spartakovi 1919 – 2019 
1. TŘEBÍČŠTÍ SPRINTEŘI STOLETÍ

Jednou z jistot třebíčského Hudeb-
ního salonu jsou vystoupení písnič-
kářky Radůzy. Obvykle vycházejí 
na předvánoční čas, obvykle bývá 
Radůza silně nachlazená, ale přesto 
je její koncert vždycky silným zážit-
kem.  Tak tomu bylo i při jejím pro-
sincovém vystoupení v Národním 
domě. Zcela zaplněný sál potěšila 
připomínkou raných skladeb, jimiž 
večer začínala a také končila. 

Jejich náladu naznačují už názvy: 
Větře, duj, Jednou to pomine a Ať 
není mi líto. K těm patří harmoni-
ka, ale písničkářka během progra-
mu vystřídala i klavír a kytaru, větši-
nou za doprovodu kytaristy Martina 
Gregora a bubeníka Miloše Dvořáč-
ka. Jen prostřední část koncertu ode-
hrála sólově. 

Během téměř dvouhodinového 
vystoupení nabídla i další svá sil-
ná čísla (Dědek s cibulí, De Nimes, 
Jsou, Odyssea, Cestou do Jenkovic, 
Prostři stůl). Mohla ale zvolit coko-
li ze svého repertoáru, a nikdy by to 
nebyla špatná volba, neboť pro ni 
stoprocentně platí, co kdysi napsal 
publicista Jiří Černý o Pavlu Bobko-
vi: Že je jako John Wesley Harding, 
muž, který nikdy neudělal špatný 
tah. 

Příměr k legendě Divokého západu 
je aktuální, neboť Radůza po tema-
tických albech Marathon (z něhož 

vybrala písně Madeleine a Jeannine a 
Studna v poušti - z ní zazněla Mado-
na a Botticelli) vydala komplet Muž 
s bílým psem, který je poctou tramp-
ským písním a knížkám s indiánskou 
tematikou. Že Radůza trampské a 
country and westernové písně umí, 
víme z posledních dvou desek Wabi-
ho Daňka, na kterých úspěšně hos-
tovala. 

Na rozdíl od Daňka, který jen pře-
zpíval prověřené songy, Radůza si 
složila trampiády vlastní, a stejně 
jako ve všech předcházejících pří-
padech, kdy se potřebovala trefit do 
některého stylu, to provedla doko-
nale. Totéž platí o interpretaci, takže 
vsadím boty, že nejeden starý tramp 
bude přednesené písně (slyšeli js-
me Johna Wooda, Kéž vrátí se z hor, 
Někdy nastane čas a Tam za Cukro-
vou horou) považovat za prvorepub-
likové songy a dušovat se, že se dříve 
zpívaly u osadních ohňů. 

Jen u posledně jmenované, v ame-
rickém originále Big Rock Candy 
Mountain, bude tvrdit, že český text 
napsal Jan Werich. Napsal, jmeno-
val se Tam za tím mořem piva, ale 
Radůza si ho předělala, a rozhodně 
není horší. Což je jen další potvrzení 
toho, že písničkářka, která se může 
měřit s Bobkem, Daňkem nebo 
Werichem, nikdy neudělala špatný 
tah.  Milan Zeibert     

Radůza: písničkářka, která 
nikdy neudělala špatný tah

200 m: 21,48 Petr Daněček 2006, 
21,91 Tobiáš Dvorský 2017, 21,92 
Petr Svoboda 2004, 22,13 Jiří Sýko-
ra 2014, 22,0 Zdeněk Staněk 1974, 
22,31 Ondřej Sobotka 2011, 22,40 
Pavel Bátor 2006, 22,41 Jaroslav 
Růža 2002, 22,41 Martin Hošek 
2007, 22,3 Pavel Beroun 1994

Trochu jiný pohled nabízejí tabulky 
ženské, které nemají jednoznačnou 
premiantku. Mezi nejrychlejšími na 
obou sprinterských tratích se zástup-
kyně zlaté éry devadesátých let Petra 
Tomanová a Lucie Sichertová (obě 
se shodným nejrychlejším časem 
na stovce), doplňované Markétou 
Vaňkovou, prolínají se současnou 
generací v podání Báry Doležalo-
vé (nejlepší na 200 m) a Veroniky 
Janíčkové, mezi něž jako solitérky 
vstupují Petra Ludanyiová (oba časy 
z roku 2002), Pavla Karasová (1988 
– 89) a na stovce také Bohunka Krš-
ková, jejichž 12,7 s z r. 1959 je nej-
starším sprinterským zápisem vůbec. 
Ještě při oslavách padesáti let třebíč-
ské atletiky v r. 1969 to byl okresní 
rekord, zatímco na dvojnásobné trati 

kralovala Božena Brabencová časem 
27,1 s z r. 1966. Ta se však v nejlep-
ší desítce neudržela, stejně jako v té 
době nejrychlejší muži: Vladimír 
Hašek se stovkou za 11,0 s z r. 1954 
a Karel Turek s dvoustovkou za 22,5 
s zaběhnutou v r. 1967.  

100 m: 12,51 Petra Tomanová 
1996, 12,51 Lucie Sichertová 1998, 
12,53 Bára Doležalová 2014, 12,71 
Markéta Vaňková 1998, 12,5 Pavla 
Karasová 1988, 12,85 Petra Luda-
nyiová 2002, 12,7 Bohunka Krško-
vá 1959, 12,92 Monika Sedláčková 
2010, 12,94 Pavla Kosielská 2017, 
13,02 Kristýna Gallová 2016 

200 m: 25,29 Bára Doležalová 
2014, 25,33 Petra Ludanyiová 2002, 
25,2 Lucie Sichertová 2001, 25,7 
Petra Tomanová 1995, 25,87 Veroni-
ka Janíčková 2014, 26,06 Pavla Kara-
sová 1989, 26,35 Kristýna Všeteč-
ková 2018, 26,41 Markéta Vaňková 
1998, 26,67 Klára Vejmelková 2012, 
26,69 Miriam Dušková 1996

 Milan Zeibert 

Společnost OSC, a.s., předala v 
polovině prosince Domácímu hos-
pici sv. Zdislavy Třebíč finanční dar 
ve výši 100 tisíc korun. Navázala tak 
na předchozí dary v souhrnné výši 
200 tisíc korun a stala se jedním ze 
zásadních partnerů hospice. Setká-
ní se zúčastnili za Oblastní charitu 
Třebíč zástupci služby Eva Vráblová 
a primář MUDr. Ladislav Kabelka, a 
za štědrého dárce předseda předsta-
venstva Jindřich Kysela.   

Cílem prvotního kontaktu v roce 
2016 bylo vyjádření uznání zaměst-
nancům hospice za jejich práci a pří-
stup ke klientům. Aktuálně zástupce 
společnosti vyjádřil respekt k dyna-
mickému rozvoji služby a ke kom-
plexnosti pokrývající všechny aspek-
ty paliativní péče. 

„Oceňuji prvotřídní profesionální 
přístup všech pracovníků i dynami-

ku, se kterou se služba rozvíjí. Vzhle-
dem k tomu mě nepřekvapuje obrovský 
zájem ze strany veřejnosti o její využi-
tí. Je nám ctí tímto způsobem pomoci a 
službu podpořit,” komentoval dar Jin-
dřich Kysela. 

Zástupci hospice ocenili přístup 
a lidský zájem dárce o činnost stře-
diska. „První setkání bylo na úrovni: 
dárce a obdarovávaný. Nyní šlo o veli-
ce milé, až přátelské setkání, které pro 
nás bylo obohacující, mimo jiné, díky 
diskuzi o personalistice, přístupu ke 
kolegům i o jednání s klienty. Podob-
né setkání je pohlazením, nejen proto, 
že někdo finančním darem ocení naši 
činnost,” uzavřela setkání Eva Vráb-
lová. Domácí hospic sv. Zdislavy 
Oblastní charity Třebíč poskytl své 
služby v roce 2018 více jak 200 kli-
entům.   -zt-

HOSPIC OBDRŽEL významnou finanční injekci.  Foto: archiv hospice

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

tel : 776 143 134

1. 1. 2019 Novoroční výstup na 
Klučovskou horu, start z Třebí-
če od restaurace Alfa v 9.00 hodin. 
Trasa 15 km. Odměnou na vrcholu 
bude pamětní list. Zpáteční cesta z 
Klučovské hory povede okolo ryb-
níka Hodinovec přes Střítež do Tře-
bíče. 

5. 1. 2019 Do Ždírce na vtanče-
ní do roku 2019: Jihlava - Henčov 
- Ždírec (13 km), možnost zkrácení: 
Střítež - Ždírec (4 km), nebo dojet 
až do Ždírce (116 m). Od 17 hodin 
hudba. V ceně místenky - 150 Kč - 
je i večeře a víno. Odjezd vlakem z 
Třebíče hl. n. v 11.20 / z Boroviny v 
11.26. Návrat objednaným autobu-
sem ze Ždírce ve 23.00 hod. 

12. 1. 2019 Nové Syrovice - 
Grázlova stezka - Zálesí - Zblovi-
ce (12 km), možnost prodloužení: 
Bítov město, hrad a zátoka (18 km). 
Cestou oheň a čaj, buřty a hrnek s 

sebou. V cíli posezení s občerstve-
ním. Odjezd vlakem z Třebíče hl. 
n. v 8.28 / ze Starče v 9.27 do Mor. 
Budějovic, kde u nádraží ČD před 10 
hod. bude přistaven autobus pořa-
datelů, který nás doveze do Nových 
Syrovic (druhý bus později i u kou-
paliště). Ze Zblovic do Mor. Budě-
jovic opět zajištěn autobus. Návrat 
z Mor. Budějovic vlakem v 16.03, 
18.03, autobusem v 16.35. 

17.- 20. 1. 2019 Šumava v okolí 
Prášil, autobusový výlet vhodný pro 
běžkaře, ubytování v chatě KČT v 
Prášilech u Železné Rudy. Odjezd z 
Třebíče v 7.00 hod. od AN. Projede-
me: Churáňov, Horská Kvilda, Mod-
rava, Poledník, Srní, Pancíř, jezero 
Laka, Filipova Huť, Kvilda, pramen 
Vltavy. 

19. 1. 2019 Slavnostní oheň na 
Čeřínku, hvězdicový pochod, start 
libovolný, cíl 11 - 13 hod. turistická 
chata Čeřínek. Trasu podle spojení 
je vhodné volit od žst. Kostelec (4,5 
km), Jihlava (18 km) nebo Brtnice 
(25 km). Odjezd z Třebíče vlakem z 
hl. n. v 8.28 do Kostelce nebo v 7.30 

do Jihlavy. Návrat vlakem z Kostelce 
v 14.15, 14.45, 16.15, 16.47, z Dolní 
Cerekve v 14.40, 16.43. 

19. 1. 2019 Memoriál Ludvíka 
Kosa, hvězdicový pochod na Kře-
mešník, cíl u rozhledny Pípalka mezi 
11 - 12 hod. Trasu je vhodné volit z 
Nové Bukové (20 km) na Křemeš-
ník s rozhlednou a pokračovat na 
vlak do Pelhřimova, Rynárce, Zajíč-
kova, Nové Bukové, Horní Cerekve, 
Dolní Cerekve, Kostelce nebo Jihla-
vy. Odjezd z Třebíče vlakem z hl. n. 
v 6.09 / Boroviny v 6.12. Návrat vla-
kem podle zvolené zastávky. 

24.- 27. 1. 2019 Třídenní zimní 
přejezd Krušných hor. Celkem tra-

sa 112 km: Kraslice - Přebuz - Horní 
Blatná - Abertamy - Boží Dar - Klí-
novec - Měděnec - Hora sv. Šebesti-
ána - Chomutov. Ubytování a stra-
vování zajištěno v chatách na trase. 
Jede se jen s malým batůžkem, zava-
zadla jsou převážena. Druhá skupina 
jede 25.- 28.1.2019.. 

26. 1. 2019 Náměšť nad Osl. - 
Jedovský mlýn - Bába - Jinošov - 
Hluboké - v. n. Chvojnice - Horní 
Lhotice - Kralice nad Oslavou (14 
km). Posezení v Hluboké a v Krali-
cích nad Oslavou. Odjezd vlakem z 
Třebíče hl. n. v 8.42 / z Boroviny v 
8.25. Návrat vlakem z Kralic v 12.40, 
14.39.   -zt-

Po prázdninové závodní pauze, ve 
které proběhlo dvanáctidenní sou-
středění v Praze, se třebíčští judisté 
zúčastnili celkem 14 turnajů a opět 
si vedli skvěle. Jako první byl Pohár 
Vysočiny v Jihlavě, kde obsadili: 1. 
místo Radek Nechvátal, 2. místo 
Tomáš Novotný a Daniel Oborný. 

Následovaly VC Dačic 1. mís-
to Zuzana Novotná a Sára Vaníč-
ková; VC Pardubic 1. místo Radek 
Nechvátal, 3. místo Zdeněk Novot-
ný, Zuzana Novotná; VC v Novém 
Bydžově 1. místo Sára Vaníčková, 2. 
místo Radek Nechvátal; Grand Prix 
v Brně - 3. místo Radek Nechvátal, 5. 
místo Sára Vaníčková, Poháry Vyso-
činy ve Žďáru nad Sázavou 1. místo 
Radek Nechvátal, David Šuhaj; a v 
Polné 2. místo Radek Nechvátal, 4. 
místo Tomáš Novotný; Český pohár 
v Teplicích 2. místo Sára Vaníčková a 
Přebor ČOS 1. místo Radek Nechvá-
tal, 2. místa Tomáš Novotný, Zdeněk 
Novotný, Zuzana Novotná a David 
Šuhaj. 

Vrcholem závodní sezóny byly Pře-

bor ČR mladších žáků v Ostravě, na 
který se kvalifikovali Radek Nechvá-
tal a Tomáš Novotný, kteří ale do 
bojů o medaile nezasáhli, a Mistrov-
ství ČR dorostu v Brně, kde Zuzana 
Novotná vybojovala krásné 5.místo. 

Na úplném konci sezóny se judis-
té zúčastnili ještě turnajů v Brně 
1.místo Radek Nechvátal, David 
Šuhaj, 2. místo Tomáš Novotný; 
ve Znojmě 1. místa Sára Vaníčko-
vá, David Šuhaj, Radek Nechvátal; 
a jako poslední byl Memoriál Věry 
Pelantové ve Žďáru nad Sázavou, 
kde obsadili 1. místo Tomáš Novot-
ný a 2. místo Radek Nechvátal, kteří 
tak svými skvělými výkony zakončili 
úspěšnou sezónu třebíčského juda. 

V roce 2018 tak třebíčští judisté 
posbírali z 25 turnajů celkem 24 zla-
tých, 20 stříbrných a 12 bronzových 
medailí, 8x se umístili na bodova-
ných příčkách v Českých pohárech 
a získali 5. místo na Mistrovství ČR, 
což je velice pěkný výsledek a odmě-
na za jejich celoroční dřinu.

 -zt-

ZLEVA Zdeněk Novotný, Tomáš Novotný, Radek Nechvátal, David Šuhaj a 
Zuzana Novotná. Foto: archiv oddílu

Třebíčští judisté sbírali cenné kovy

S kategorií do 59 let se Petr Mejzlík 
(TJ Sp. Třebíč) rozloučil v Africe u 
Rudého moře. Stejně jako vloni star-
toval v egypském Sahl Hasheeshu. 
Pátý ročník triatlonového festiva-
lu se konal 22.-24. listopadu a nesl 
název The Sahl Hasheesh Endurance 
Festival 2018. 

Letošního ročníku se zúčastnili 
triatleti z 23 zemí světa (mj. Austrá-
lie, Etiopie, USA, Jordánska, Kuwaj-
tu, Indie, Libanonu, Chile, Maroka, 
Sýrie a mnoha států Evropy). 

Tento triatlonový svátek se sklá-
dal ze čtyř závodů, 22. 11. sprint a 
supersprint, 23.11. olympijský tri-
atlon a 24.11.  half IRONMAN tri-
atlon, a všechny starty probíhaly na 
pláži v blízkosti resortu Old Palace.

Mejzlík se postavil na start sprin-

tu (0,8-22-5 km). V konkurenci 177 
startujících doběhl na celkovém 13. 
místě v čase 1:22,20 h, a kategorii 
55-59 let s přehledem ovládl. O den 
později startoval v olympijském tri-
atlonu (1,6-44-10 km). 

Zde se mu tolik nevedlo, a v konku-
renci 171 závodníků proběhl cílem 
jako 45tý, v čase 2:55,11 h. I přesto 
to, stejně jako o den dříve, znamena-
lo vítězství v kategorii.

Neuvěřitelný výkon podal Slovi-
nec Jure Majdič, který ovládl kromě 
supersprintu - zde zvítězil domácí 
Khaled Essam - ostatní tři závody. 
„Jako vloni jsem se svezl v Egyptě. Je 
to tam moc hezký, přátelští jsou nejen 
pořadatelé, ale i ostatní lidé kolem 
závodu,“ konstatoval Petr Mejzlík. 
 -zt-

Mejzlík vítězil v Egyptě
Tomáš Vilímek si nadělil

v Olomouci krajský rekord
Když při vyhlašování výsled-

ků ankety Atlet Třebíče promluvil 
koulař Tomáš Vilímek o svých nej-
bližších plánech, asi sám nečekal, 
že hned při prvních závodech pod 
vedením nového trenéra Jiřího Kli-
nera splní svůj první postupný cíl.

Na Vánočním vrhačském mítinku 
v Olomouci překonal vlastní krajský 
rekord, který měl dosud hodnotu 
15,98 m.

V závodě, kde neměl Vilímek 
dostatečnou konkurenci, se poprvé 
trefil až ve čtvrtém pokusu.

Výkon 15,83 m by stačil na vítěz-
ství, Tomášovi to však bylo málo 

a následujícím pokusem poprvé v 
životě překonal hranici šestnácti 
metrů, když koule dopadla na znač-
ku 16,17 m.

V republikových tabulkách se tak 
dostal před svého partnera z ligo-
vých klání, Tadeáše Procházku z 
pražské Slavie, jehož maximum je 
zatím 16,02 m.

Výsledky 19. ročníku Vánočního 
vrhačského mítinku v Olomouci:

1. Vilímek (Spartak Třebíč) 16,17, 
2. Kovač (MŠK Vranov) 14,94, 3. 
Héža (AK Olomouc) 14,52.

 Milan Zeibert
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Dìkujeme 
našim zamìstnancùm 
za další úspìšný rok.
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