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Veteráni zahájili sezonu

NA SRAZU nechyběl Vlastimil Dvořák, který stojí před svým automobilem v
čepici, a přiznal, že auto před akcí připravoval celou noc. Foto: Antonín Zvěřina
Zahájení roku pro majitele automobilových či motocyklových veteránů se uskutečnil o první dubnovou
sobotu na Karlově náměstí v Třebíči. Na náměstí se sjelo 111 aut a 21
motorek, nejstarší z let 1936 a 1938.
„Po ukázce na náměstí se jelo do
Boskovštejna do muzea, kde byla pro
posádky vyjednána sleva na vstupném. Pak už si každý jel za svým programem,“ naznačil předseda Veterán
Clubu Třebíč Richard Kukla.
Členové klubu pak měli večer pose-

zení v klubovně Na Polance. „Z dalších akcí chystáme v sobotu 25. května
soutěž terénních historických vozidel
O Zlomenou poloosu. Start a cíl bude
v Koněšíně v autocampu Borovinka.
Podle počasí začátkem října dojde k
ukončení veteránské sezony,“ poukázal
Kukla.
Doplnil, že třebíčští členové letos
plánují rekonstrukci klubovny s
úpravou půdních prostor na minimuzeum veteránismu a vojenské historie.
-zt-

Vystoupí psycholog Klimeš
Jméno Jeroným Klimeš není neznámé ani širší veřejnosti. Psycholog a
aktivní křesťan už několikrát rozvířil
vody svými poněkud kontroverzními
názory.
Nyní se s ním budou moci seznámit
i občané Třebíče na besedě v knihovně
v úterý 14. května od 17 hodin.
Klimeš přijal pozvání Centra podpory rodin RUTH a povede besedu
na téma „Tradiční rodina vs. moderní
experimenty?“ a diskuzi s veřejností,
do které se může zapojit opravdu kaž-
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Aktuality

dý. Právě o rodinných vztazích v dnešní uvolněné době napsal Klimeš několik knih.
Jeroným Klimeš se aktivně zapojuje
do diskuze o církvi, podporuje například zrušení celibátu kněží, stejně tak i
svěcení ženatých mužů na kněze.
Před několika lety se věnoval také
kauze Evy Michalákové, která bojovala o své děti odebrané norskými úřady.
Klimeš tehdy tvrdil, že děti mají zůstat
v Norsku, protože citově jsou od své
matky již odcizené.
-zt-

Křižovatka se stavět bude

V bodu Různé při jednání třebíčského zastupitelstva se Aleš Novák (Třebíč Občanům) pozastavil nad tím,
že současně s opravou mostu v Hrotovické ulici město plánuje výstavbu
kruhové křižovatky na spojnici ulic
Brněnská, Velkomeziříčská a Cyrilometodějská.
„Několikrát se záležitost projednávala
v dopravní komisi a akce se odložila buď
kvůli nedostatku peněz, nebo z důvodu
neutěšené dopravní situace ve městě,“ připomněl. Starosta Pavel Pacal (Pro Třebíč) upozornil, že se výstavba nikdy
neodkládala kvůli nedostatku financí.
Připustil, že se odkládala kvůli kolize s jinými akcemi, které v Třebíči
komplikovaly provoz. „Po konzultaci
s dopravní policií jsme dostali zelenou,
aby se tato akce uskutečnila,“ poukázal
Pacal.

Zdůraznil, že současné provizorní řešení vybízí k řešení konečnému.
Konstatoval, že kdyby tato výstavba
kolidovala s opravou mostu v Hrotovické ulici, město by k realizaci nepřistoupilo. Upozornil, že ulice Bráfova a
Sportovní budou průjezdné.
Místostarosta
Vladimír
Malý
(ČSSD) doplnil, že křižovatka nebude
během výstavby uzavřená. „K úplnému
uzavření dojde až v okamžiku, kdy se
na ni začnou pokládat finální povrchy,“
informoval Malý.
Odpovědi Nováka neuspokojily.
Myslí si, že i krátké uzavření dopravy v místě výstavby přinese do Třebíče zhoršení dopravní situace. „Je to
vaše zodpovědnost,“ konstatoval. Pacal
odpověděl, že vedení města se odpovědnosti nezříká.

O tom, kam až může dojít přílišná
záliba v alkoholu, cigaretách, ale i drogách či na hracích automatech, informuje nová výstava v Ekotechnickém
centru Alternátor v Třebíči. Nejedná
se však o „suché“, nezáživné texty – ve
třetím patře Alternátoru, kde je výstava
umístěna. Návštěvníci zde najdou třeba
barový pult v měřítku 1:1, hrací automat, atrapu trafiky plné cigaret či feťácké doupě, na podlahách uvidí hvězdy slávy s fotografiemi celebrit, které
zemřely na předávkování drogami.

Výstava bude volně přístupná v rámci
návštěvy Alternátoru. Školní výpravy si
navíc nově mohou objednat program,
během něhož animátorky seznámí žáky s nebezpečími, která se závislostí na
omamných látkách či automatech souvisejí.
Součástí tohoto programu jsou také
interaktivní prvky za pomoci techniky – žáci si tak mohou vyzkoušet speciální brýle, které jim umožní vidět svět
očima člověka závislého na alkoholu,
kokainu a dalších drogách.
-zt-

Ekocentrum Alternátor
připravil výstavu o závislostech

Sdružení pořádá veletrh
Charitativní Svatební veletrh pořádá
třebíčské sdružení Míša a Míša, které
připravuje programy pro handicapované již popáté. Uskuteční se v sobotu 18. května na zámku v Náměšti nad

Oslavou. „Každý rok, když se veletrh
koná, se tam uskuteční svatba handicapovaných. Letos se jedná o dva vozíčkáře,“ naznačuje hlavní organizátorka
Hana Nejedlá.
Nevěsta má 25 a ženich 32 roků.
„Letošní svatba bude církevní v kostele
sv. Jana Křtitele na náměstí od jedenácti hodin. To bude premiéra, vždy byly
svatby na zámku,“ poukazuje Nejedlá.
Vlastní veletrh začne na zámku ve třináct hodin.
Vzpomíná, že prvotní nápad nebyl její, ale když už nabídka přišla, okamžitě
věděla, že veletrh musí počítat s účastí
handicapovaných. Což se stalo tradicí
včetně svatby. „Velice nás těší vstřícnost
kastelána náměšťského zámku Marka
Buše,“ zdůrazňuje Nejedlá.
Netají se tím, že by se akce nedala uskutečnit bez pomoci sponzorů.
Velice ji těší, že akce spolku Míša a
Míša je naprosto ojedinělá a nemá ve
světě obdoby. „Tím ukazujeme lidem,
že i handicapovaní lidé se mohou účastnit projektů, které se organizují jen pro
zdravé. To je hlavní důvod, proč tuto akci
pořádáme,“ sděluje Nejedlá.
Připouští, že bez pomoci mnoha
nezištných lidí by takovou akci zorganizovat nešlo. Velice ji těší, že i umělci výrazně slevují ze svých honorářů.
Letos se moderování ujme herečka
Iveta Blanarovičová, která také zazpívá.
Návštěvníci se mohou těšit v novém
podání na tři módní přehlídky. Účast
přislíbila muzikálová zpěvačka Klára Jelínková a zatančí na něm skupina
Motus z Třebíče.
-zt-

