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V Třebíči zvítězilo 
ANO před Piráty

Výsledky eurovoleb v Třebíči se příliš 
neliší od celostátních výsledků. Účast 
dosáhla 29 procent oprávněných voli-
čů. Zvítězilo hnutí ANO 2011 s 22,17 
procenty. Na druhém místě skonči-
la Česká pirátská strana s 13,47 pro-
centy, na třetím SPD s 11,90 procent, 
na čtvrtém ODS s 11,82 procenty, na 
pátém KDU-ČSL s 8,93 procenty, na 
šestém Koalice STAN, TOP 09 s 8,70 
procenty a na sedmém KSČM s 7,62 
procenty. Ostatní strany a hnutí nepře-
sáhly potřebných pět procent hlasů. 
 -zt-  

Přednáška se zaměří 
na dospívající 

Centrum podpory rodin Ruth 
pořádá v pondělí 3. června od 16.30 
hodin přednášku Dospívající v rodi-
ně ve svých prostorách na Karlově 
náměstí v Třebíči. Dospívání dětí 
klade velké nároky na rodiče i na 
samotné dospívající. 

Zájemci se dozvědí, jak zvládnout 
toto náročné období mezi závis-
lostí a nezávislostí, jak komuniko-
vat s dospívajícími ve vyhrocených 
situacích či jak zachovat rodičov-
skou autoritu a dovést své dítě až do 
dospělosti. Hovořit bude psycho-
ložka Mgr. Elen Sejrková z poraden-
ského a psychoterapeutického centra 
SUBVENIUM ve Velkém Meziříčí.

 -zt-  

DEN DĚTÍ. Část bývalé továrny BOPO patřila v sobotu 25. května dětem. Dům dětí a mládeže a ekologické centrum Alter-
nátor tam připravily Den dětí. Ty soutěžily, ale bavili se i dospělí. Foto: Antonín Zvěřina

Městský úřad plánuje lidem 
nabízet zahrádky v nové kolonii. 
� Antonín Zvěřina

Město Třebíč připravuje další loka-
litu pro individuální výstavbu. Sta-
rosta Pavel Pacal připomněl, že ny-
ní se konají aukce na prodej parcel v 
třebíčské části Na Kopcích. „Od pod-
zimu chceme začít síťovat lokalitu za 
poliklinikou,“ informoval Pacal. 

Předpokládá, že radnice zhotovi-
tele vybere ještě v prvním pololetí 
letošního roku. Do podzimu příštího 
roku tam vznikne zhruba 50 parcel. 
Nejedná se o řadové domy, nýbrž 
samostatné objekty. Dojde také k 
napojení komunikace u baseballové-
ho stadionu. 

„Součástí akce se stane rozšíření par-
kovacích míst u Lékařského domu,“ 
poznamenal Pacal. Doplnil, že par-
cely by se mohly začít prodávat na 

přelomu roků 2020 a 2021. „Uvidí-
me, jak dlouho bude trvat síťování,“ 
sdělil Pacal. 

Třebíčský starosta netajil, že v této 
lokalitě se plánuje trasa budoucího 
obchvatu města. „Zastavěné lokali-
ty by se tato stavba neměla dotknout,“ 
poznamenal Pacal. Naznačil, že 
přesná trasa obchvatu ještě není 
upřesněná, ale bude v dostatečné 
vzdálenosti od rodinných domů. 

Akce si vyžádá asi 75 milionů 
korun bez DPH. Tu může snížit sou-
těž na dodavatele. Pacal naznačil, že 
v místě vznikne nová čtvrť města s 
příslušnými komunikacemi i odpo-
činkovými místy. Další by měla 
vzniknout v rámci výstavby řado-
vých domů naproti poliklinice. 

Tam by kromě příslušenství měl 
být k dispozici i malý rybníček. Pacal 
nastínil, že město v rámci nové-
ho územního plánu hodlá připra-

vit v těchto místech i lokalitu, kde v 
budoucnu vyroste další zahrádkář-
ská kolonie. 

„Byl bych rád, kdyby v budoucnu 
těchto lokalit přibývalo,“ poukázal 
Pacal. Zájem o zahrádky v Třebíči 
registruje. Upozornil, že nový územ-
ní plán by měl být schválený v prv-
ním čtvrtletí příštího roku. „Věřím, 
že nové zahrádky zájemcům nabídne-
me do dvou let,“ uvedl Pacal.  

Vrátil se k plánovanému obchva-
tu, kdy všichni majitelé dotčených 
zahrádek mají v nájemních smlou-
vách, že tímto místem obchvat pove-
de. Starosta také vzpomínal, že když 
na radnici pracoval jako místostaros-
ta a měl na starosti majetek, obrace-
li se na něho obyvatelé s možností 
zakoupení zahrádky. „Tento zájem nás 
vedl k tomu lidem zakoupení umož-
nit. Ale určitě neuspokojíme všechny 
zájemce,“ dodal starosta Pacal.  

Připravují lokalitu pro výstavbu
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Před sto lety vyšlo v Třebíči 
první číslo novin Jiskra. Stalo se 
tak přesně 18. ledna 1919. Jako 
místo redakce je v tiráži první-
ho čísla uvedena třebíčská ulice 
Eliščina číslo 27. Na této adrese 
bydlel obuvník Jan Klíma, jeden 
z předních funkcionářů třebíč-
ské sociálně demokratické orga-
nizace. Třebíčské noviny v násle-
dujících měsících uvedou, co se 
v Jiskře psalo před třiceti lety, 
v březnovém vydání článek z 
květnového čísla:

Osamostatnění podnikové sféry 
jako jeden ze základních principů 
přestavby vytváří nové podmínky 
opřené o samofinancování. 

Nedílnou součástí úspěšného 
zabezpečování hospodářských a 
sociálních úkolů našich podniků 
v těchto změněných podmínkách je 
zavádění pokrokových forem práce, 
promyšleného systému forem účasti 
pracovníků a pracovních kolektivů 
na rozvoji vlastní dílny, závodu, pod-
niku.  

Mezi nimi zaujímají přední mís-
to brigádní forma organizace práce 
a odměňování. Příkladem mnohdy 
obtížného uvádění do praxe toho, co 
je v teorii jednoznačným přínosem, 
mohou být v podmínkách našeho 
okresu, Závody Gustava Klimenta 
v Třebíči, kde brigádní formy organi-
zace práce a odměňování postupně 
zavádějí v jednotlivých závodech od 
roku 1983.    

Postup však není všude stejně 
úspěšný, rozdílné jsou metody hod-
nocení práce brigád. Největší rozvoj 
nastal v posledních dvou letech, kdy 
se do získávání pracovních kolektivů 
zapojila stranická a odborová orga-
nizace. 

Úkoly v tomto směru byly uloženy 
hospodářským pracovníkům podni-
ku i závodu při posledním komplex-
ním hodnocení a jsou také obsahem 
kolektivní smlouvy. 

Přehled zapojení pracovních 
kolektivů však ukazuje, že v součas-
né době je do brigádní formy orga-
nizace práce a odměňování zapoje-
no 980 pracovníků, tedy jen dvanáct 
procent z celkového počtu zaměst-
nanců podniku. 

Jaké jsou příčiny tohoto nízké-
ho procenta zapojení? Detailně lze 
analyzovat na příkladu obuvnické-
ho závodu v Třebíči, kde jsou zapo-
jeny jen dva kolektivy. Příčin, ať již 
subjektivních nebo objektivních, je 
několik.

Patří k nim jako určitý paradox 
vysoká úroveň chozrasčotu rozpra-
covaného na úroveň dílen již v roce 
1976 a dokonalý způsob normování 
práce jednotlivých pracovních úko-
nů při výrobě obuvi, upevnění v prů-
běhu první a druhé etapy ZÚMS 
v roce 1983 a 1986. 

Podstatným omezujícím faktorem 
je velká nestálost početných pracov-
ních kolektivů, 60 až 120 pracovní-
ků podle vyráběného vzoru obuvi, 
způsobované zařazováním zahranič-
ních pracovníků. Od roku 1987 pak 

také vysoká fluktuace, změny výro-
by na dílnách podle rozpisu výroby a 
také neplánované změny v důsledku 
problému při dodávkách základních 
materiálů. 

Na základě uvedených poznatků se 
vedoucí pracovníci závodu domníva-
li, že je relativně brigádní forma prá-
ce a odměňování zavedena přímo na 
jednotlivé pracovníky zainteresova-
né na počtu vyrobených párů obuvi 
a jejich kvalitě. 

Druhá etapa ZÚMS v roce 1988 
dala navíc možnost 
vedoucím dílen zainte-
resovat jednotlivé pra-
covníky měsíčně dru-
hou složkou prémie 
ke mzdě, která vychá-
zí z hodnocení inicia-
tivy aktivity a podílu jednotlivce na 
výsledku dílny. 

Přechod individuální brigádní for-
my ke kolektivní se jevil jako neefek-
tivní. 

Přesvědčení o její úspěšnosti 
vedoucí pracovníci nezískali ani při 
návštěvách v podnicích ZDA Parti-
zánské, OP Prostějov a sesterských 
závodech Znojmo a Hrušovany, kde 
se dozvěděli, že pod pojmem brigád-
ní formy organizace práce a odmě-
ňování provádí zdokonalování forem 
a chozrasčotu a zavádí systém v ZKG 
používaný již několik pětiletek. 

Právě dobrá úroveň vnitropodniko-
vého chozrasčotu však vytváří dobré 
předpoklady při využívání iniciativy 
lidí v brigádních formách organizace 
práce a odměňování, kteří si budou 

lépe organizovat práci a spolu s tech-
nicko hospodářskými pracovníky 
řešit nedostatky a problémy. 

Záměry koncepce při rozšiřování 
brigádní formy v závodě předpoklá-
dají 50 procent zapojení dělníků do 
konce roku 1990.

 Již od prvního července letošního 
roku bude do brigádní formy organi-
zace práce a odměňování zapojeno 
dalších 16 kolektivů se 607 pracov-
níky v provozních, šicích a konfekč-
ních dílnách. 

Po ověření a získá-
ní zkušeností se tato 
forma rozšíří na dal-
ší střediska a v prů-
běhu roku 1990 i do 
prvovýroby. Podni-
kovou i závodovou 

komisi čeká řešení řady problémů 
při vytváření podmínek pro rozšiřo-
vání brigádní formy organizace prá-
ce a odměňování nejen organizační-
ho, ale i technického rázu. 

Vždyť jen měření spotřeby páry, 
elektrické energie a vody z důvodu 
zastaralých provozů a nedostupnosti 
potřebné měřící techniky je problé-
mem nemalým, zvláště když případ-
né větší rekonstrukce by byly nee-
fektivní vzhledem k připravované 
výstavbě nové výrobní budovy. 

Měřítkem v hodnocení úspěšnosti 
změn v organizaci práce přitom není 
formální splnění procent napojení a 
termínů, ale především zlepšování 
produktivity práce, kvality výroby a 
celkového hospodářského výsledku 
podniku.  -zt-

Brigádní forma práce jako záchrana

Lidé si v Zadní synagoze při-
pomněli transporty židovských 
spoluobčanů.   
� Antonín Zvěřina

Osm Kamenů zmizelých je k vidě-
ní v Třebíči. Připomínají osudy Ži-
dů, kteří zahynuli v koncentračních 
táborech za druhé světové války. 
Jejich odhalení předcházel pietní akt, 
který připomněl 77. výročí transpor-
tů, kdy došlo k odsunutí třebíčských 
Židů. 

Hlavní projev pronesl starosta 
Pavel Pacal. Zdůraznil, že v Třebíči 
vedle sebe žila židovská a křesťanská 
komunita bez sebemenších problé-
mů. Vše změnila druhá světová vál-
ka a nacistická ideologie. „V Třebí-
či se už židovská kolonie neobnovila,“ 
poznamenal Pacal. 

Ve svém projevu upozornil, že se 
ve světě stále objevují názory, které 
hlásají nadřazenost jedné rasy nad 
druhou.  „Proti takovým se musíme 
postavit a bojovat, aby se nikdy neopa-
kovaly události z druhé světové války,“ 
poukázal starosta Pacal.

Po něm vystoupil rabín brněnské 
židovské obce Menaše Kliment. Ve 

svém projevu připomněl třebíčského 
rodáka Pavla Frieda, který se nemo-
hl aktu zúčastnit kvůli zhoršenému 
zdravotnímu stavu.

Kliment vzpomínal, jak Fried, 
jeden z těch, který druhou světo-
vou válku přečkal, objížděl studenty 
a seznamoval je, čím si prošel on a 
jeho spoluobčané. 

„Nikdy se nestalo, že by někdo při 
jeho přednáškách vyrušoval,“ sdělil 
Kliment. Naznačil, že Pavel Fried vž-
dy zdůrazňoval spoluzodpovědnost 
všech, kteří se byť malou měrou na 
transportech podíleli.

 „I vy, když se budete rozhodovat o 
některých věcech ve svém životě, polož-
te si otázku, zda je to správné,“ nastí-
nil rabín Kliment.

Na závěr pietního aktu v Zadní 
synagoze vystoupili žáci školy z Pra-
hy a představili tvorbu lidí z tere-
zínského ghetta. Poté se účastníci 
vydali po nových Kamenech zmize-
lých, které jsou k vidění na Karlově 
náměstí a v Židovské čtvrti. 

Moderátor Michal Lukáč vždy 
připomněl osud lidí, kterým kame-
ny patří. Aktu se zúčastnili také pří-
buzní zavražděných nejen z České 
republiky. 

PĚT KAMENŮ zmizelých bylo umístěno v židovské čtvrti v ulicích Subakova, 
Blahoslavova a Leopolda Pokorného pro Lea Brauna, Terezu a Elišku Brauno-
vy, Otto Neumanna a Linu Wittmannovou. Další tři na Karlově náměstí Anně a 
Bedřichovi Polnauerovým a Else Subakové. Foto: Antonín Zvěřina

Kameny zmizelých připomínají 
zavražděné obyvatele města Třebíče
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Přes město trvá cesta i něko-
lik desítek minut, zejména v 
dopravních špičkách. 
� Antonín Zvěřina

Řidiči, pokud můžete, průjezdu 
Třebíčí se vyhněte velkým oblou-
kem. Zvláště v dopravních špičkách 
si ušetříte desítky minut času. Opra-
va mostu v Hrotovické ulici zcela 
ochromila ve městě dopravu. 

Čtvrtek 23. května 14 hodin. Míří-
me do centra po Sucheniově ulici ve 
směru od Jihlavy. Zdá se, že provoz 
je s velkou dávkou tolerance plynulý. 

Zkoušíme trasu po ulici Sv. Čecha, 
jediné alternativě jízdy po nyní hlav-
ní tepně ulice Znojemská ve směru 
na Jaroměřice nad Rokytnou. Vypa-
dá to, že volíme správně. 

Ale ouha! Na ulici ve směru od 
polikliniky se tvoří kolona, která 
tuto trasu před světelnou křižovat-
kou značně brzdí. Příliš velká zkrat-
ka to ve špičce tedy není. 

Vracíme se zpátky po Znojem-
ské ulici na Bráfovu třídu. Čas? 45 
minut. Oceňujeme ohleduplnost 
řidičů, kteří se naučili takzvaně zipo-
vat a pouští automobily z vedlejších 
ulic. 

Doprava se zrychluje zhruba v pat-
náct hodin. Důvod? Dopravu na kři-

žovatce spojnic ulic Znojemská a 
Bráfova řídí policista. Přesto se uka-
zuje, že uzavření ulice Hrotovická 
dopravu přes město značně ztěžuje. 

„Byl jsem nakupovat v obchodním 
centru u Stříteže, a než bych jel přes 
centrum, raději jsem zamířil do Sla-
vic a jel přes Stařeč,“ říká Milan Jurda 
bydlící v třebíčské čtvrti Borovina. 

Kolaps dopravy jasně naznaču-
je, že městu Třebíč chybí obchvat. 
Ten se plánuje vybudovat v souvis-
losti s dostavbou Jaderné elektrárny 
Dukovany. Termín? V nedohlednu. 

Ale proti vytyčené trase bojuje 
valná část obyvatel města. To může 
výstavbu pozdržet. Most v Hrotovic-
ké ulici má být dokončený na sklon-
ku října letošního roku.

Do té doby si musí řidiči projíždě-
jící Třebíčí na zdržení zvyknout. 
Projíždíme kritickými místy ve stej-
ný den zhruba v 18 hodin. 

Provoz je plynulý. Ale ve špičkách, 
pokud můžete, se centru města 
opravdu raději vyhněte. 

Zvláště když se na spojnici ulic Vel-
komeziříčská, Brněnská a Cyrilome-
todějská staví okružní křižovatka. 
Sice se stavba uskutečňuje za provo-
zu, ale se zdržením i tam musí řidiči 
počítat. 

KOLONY automobilů v Třebíči v těchto dnech nejsou žádnou výjimkou.
 Foto: Antonín Zvěřina

Ve špičkách se Třebíči vyhněte

Nájemní smlouva se společností VIA 
ALTA a městem Třebíč skončí k 30. 
červnu. Společnost měla pronajaté 
prostory v bývalém podnikatelském 
inkubátoru v třebíčské čtvrti Borovina. 
„Je to z toho důvodu, že zakoupila nemo-
vitost v Okříškách,“ naznačil starosta 
Pavel Pacal. 

Poukázal, že současné prostory byly 
spíš kancelářské a společnost potřebu-
je i místo pro výrobu, proto si vyhleda-
la prostory větší. „Požádali nás proto o 
ukončení nájemní smlouvy,“ pozname-
nal Pacal. 

Uvolněné místnosti využije městská 
knihovna pobočka Borovina, která se 

nachází v sousedství. Do prostor stá-
vající knihovny se přestěhuje pobočka 
Třebíčského centra centrum DaR. „Sli-
bujeme si od toho, že knihovna bude mít 
odpovídající prostory,“ nastínil Pacal. 

Kdy se uskuteční realizace, si netrouf-
nul odhadnout. „Musí tam dojít k drob-
ným stavebním úpravám, aby provozu 
vyhovovala. Budova je vícepodlažní, není 
v ní výtah, musí se tam vybudovat bezba-
riérový přístup,“ vysvětlil starosta Pacal. 

 -zt-

Knihovna se přestěhuje Je jen málo jedinců, kteří by se do nemocnice coby pacienti těšili. Stejně tak jsem na 
tom já. A tak když jsem si měl jít do třebíčské nemocnice lehnout na několik dní na 
kožní oddělení v rámci kosmetické úpravy pokožky, rozhodně jsem nejásal nadšením. 

Nevím, proč jsem si pobyt málem spojoval s vojenskou prezenční službou, kde vlád-
ne tuhý režim a přísný dohled lékařů a sestřiček, kdy bílé uniformy nahrazují vojenské 
mundúry velitelů dávné paměti.  

Dnes mohu říct, byl jsem velice mile překvapen. Jednání s paci-
enty bylo naprosto nadstandardní, a to není jen můj názor, ale 
všech pacientů, se kterými jsem se na oddělení setkal. Chutného 
jídla bylo tolik, že se to ani nedalo sníst. 

Chápu, neměl jsem drastickou dietu a žádné bolestivé zákroky. Ale mohl jsem posu-
zovat, jak se personál choval i k ostatním. A nemám jedinou výtku. A co mě fascinova-
lo, byl smysl pro humor, který dokázal vše odlehčit. Díky! A pevně věřím, že stejně fun-
gují i další oddělení nemocnice. Ale upřímně řečeno, do zkušeností se rozhodně nehrnu.  
 -zt-

Příjemný pobyt

Glosa

Vrátka otevírají kavárnu
Spolek Vrátka opět otevírá letní Kavárnu v pohybu. V provozu bude od pondělí 

3. června vždy od 10 do 19 hodin. Návštěvníci ji najdou v ulici Leopolda Pokor-
ného v prostorách přírodní zahrádky Vrátek. „Letošní novinkou je točená zmrzlina 
z Opočna. Na programu jsou i kulturní akce, o kterých budeme pravidelně informo-
vat na facebooku i webových stránkách,“ avizuje předsedkyně spolku Irena Rybníč-
ková. Zákazníci letos usednou na pohodlnější a ekologické posezení z dřevěných 
palet, nepochybně ocení i rovnější travnatý terén. Za nepříznivého počasí bude 
Kavárna v pohybu zavřená a provoz se vrátí do klasické Kavárny Vrátka také v uli-
ci Leopolda Pokorného.  -val-

Pojedou zdarma
Volné jízdné v městské hromadné 

dopravě budou mít účastníci fotba-
lového turnaje Třebíč Open 2019. 
Starosta Pavel Pacal připomněl, že 
se jedná o tradiční každoroční akci. 
Turnaje se účastní více než 140 
týmů i ze zahraničí. Do města přije-
de zhruba tři tisíce návštěvníků. Dět-
ští účastníci se v autobusech prokáží 
speciálním náramkem.  -zt-

Vystavují mladí 
umělci 

Než lidé vystoupají po 21 scho-
dech do Íčka na vlakovém nádraží, 
cestu jim zpříjemní Galerie na scho-
dech. Jsou tam k vidění díla přede-
vším mladých a začínajících umělců 
z Třebíče a okolí. Svými obrázky také 
často přispívají děti z třebíčských 
základních škol. -zt-

STRANA 4 Aktuailty TN - ČERVEN 2019
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Rodáci z Židovské čtvrti se letos 
opět sešli v Třebíči v restauraci Tře-
bíčanka na Karlově náměstí. Stalo se 
tak po dvaadvacáté. Duší celé akce je 
od vzniku Miluše Jelínková. „Původ-
ně se scházeli jen chlapi,“ vzpomíná. 
Tak se do nich obula, copak nemáte 
manželky, partnerky. 

„Nakonec jsme se domluvili. Jenže u 
mužů se v pořadatelství střídali a teď 
to celé zařizuji já,“ netají paní Miluše. 
Ta také vede o všech setkáních kro-
niku, kde dominují fotografie. 

I když čilá 76letá seniorka rozhod-
ně končit nehodlá, věří, že jednou 
najde nástupce. „Zvu zejména rodá-
ky a pak ty, kteří se do čtvrti přistěho-
vali a žijí tam velice dlouho,“ nastiňu-
je. Pochvaluje si zázemí restaurace i 
zájem rodáků, protože letos se sešlo 
53 lidí. „A stále zájemci přibývají,“ 
těší paní Miluši. 

Samozřejmě každé takové setkání 
je o vzpomínkách. „Žili jsme jinak a 
lépe než dnešní mládež,“ vzpomíná 
nostalgicky. Má radost, když někte-
ří rodiče či prarodiče vedou svoje 
potomky k lásce k třebíčské Židov-
ské čtvrti. Nejstaršímu letošnímu 

účastníkovi, panu Vybíralovi, bylo 
91 roků. 

Letošní setkání mělo i hudební 
doprovod v podání  Zdeňka Suchán-
ka a Marie Špačkové. I to přispělo 
k celkové atmosféře, kterou si účast-
níci velmi pochvalovali. 

Rodina Jelínkových se do Zámos-
tí nastěhovala v roce 1943. Tehdy 
měla malá Miluše čtyři měsíce. Když 
vyrostla, ve čtvrti bydlelo 190 dětí. 
„A co jsme všechno zažili, u řeky, lez-

li jsme po skalách, hráli si na Hrádku,“ 
noří se do vzpomínek paní Miluše. 

Vysvětluje, že ze skály nad lávkou 
se skákalo do řeky, což by už dnes 
nebylo možné. „Na Polance jsme si 
půjčovali loďky a jezdili až do Poušo-
va, na Nové Dvory. Samozřejmě jsme 
se v řece koupali, což jedinci obnovují,“ 
říká paní Miluše. 

Když šla parta do kina Sputnik a 
začalo pršet, kluci se svlékli do tre-
nek, aby jim nepropršel oděv, a tak 

šli přes město. „Dovedete si to dnes 
představit?“ ptá se paní Miluše. 
Všichni účastníci vítají, že tato čtvrť 
zůstala zachovaná pro další generace 
a unikla o vlas demolici. 

„To byl nesmysl, stavět tam čtyřpat-
rové paneláky. Tam je v podloží voda, 
to by se nikdy nepodařilo,“ naznačuje 
paní Miluše. A opět se vrací do vzpo-
mínek na obchůdky, které umožňo-
valy nákupy přímo ve čtvrti. A těší se 
na další setkání v příštím roce. 

Letos uplynulo 75 let od smrti Jose-
fa Vaňka, československého politika, 
poslance Národního shromáždění 
za Československou stranu národně 
socialistickou a dlouholetého starostu 
Třebíče.

Třebíčským starostou byl v letech 
1925 až 1939. Zasloužil se o vybudo-
vání třináct kilometrů dlouhého při-
vaděče vody od Heraltic a vodojemu 
na Strážné hoře. Jako politicky činný 
český vlastenec se stal obětí nacistic-
ké okupace. V září 1939 byl zatčen a 
odvlečen do koncentračního tábora 
v Buchenwaldu. Tam v květnu 1944 
jeho život skončil. Jméno Josefa Vaňka 
nese náměstí v třebíčské části v Dom-
cích. 

Právě tam se v den úmrtí ve čtvrtek 
23. května shromáždili rodinní přísluš-
níci a další lidé, aby si připomněli jeho 
osobnost. K pamětní desce položila 
květiny i senátorka Hana Žáková 
(STAN). Zástupci rodiny poděkovali 
všem, kteří na pietní akt přišli.    -zt-

Rodáci Židovské čtvrti vzpomínali 

SPOLEČNÉ foto patří k tradicím setkání. Foto: Antonín Zvěřina

Připomněli si osobnost starosty Vaňka

NA ZÁVĚR pietní akce se všichni zúčastnění vyfotografovali, zcela vlevo senátorka Hana Žáková.  Foto: Antonín Zvěřina

Upraví komunikace
Opravy komunikací v místních 

částech Budíkovice a Poucov hodlá 
uskutečnit třebíčská radnice. Nava-
zují na vybudovanou kanalizaci. 
Akce proběhne během letních měsí-
ců.  -zt-

Opraví vozovky
Město Třebíč v minulém roce zre-

alizovalo podchod pro chodce a 
cyklisty pod ulicí Sucheniova. Nyní 
se ještě muselo vybudovat napoje-
ní na cyklostezku v Libušině údolí. 
Jednalo se o asi 150 metrový úsek, 
kde vznikl asfaltový povrch. Akce si 
vyžádá 430 tisíc korun.  -zt-

Vymění svítidla
Veřejnou zakázku na realizaci 

veřejného osvětlení v ulici Spojenců 
v čtvrti Borovina odsouhlasila rada 
města v Třebíči. Město tam pokraču-
je ve výměně stožárů a svítidel jako v 
minulosti v jiných lokalitách. Akce si 
vyžádá téměř 650 tisíc korun.  -zt-

Křižovatku osadí 
novými semafory

Nové světelné signalizační zaříze-
ní a veřejné osvětlení plánuje město 
Třebíč na spojnici ulic Hrotovická a 
Spojovací. Dodavatele již rada města 
vybrala. Akce zajistí v těchto místech 
větší bezpečnost a plynulost provo-
zu. Výstavba dopravu neomezí. -zt-

V Základní umělecké škole Chotě-
boř se uskutečnilo krajské kolo sou-
těže základních uměleckých škol 
(ZUŠ) ve hře na elektronické klá-
vesové nástroje. Soutěže každým 
rokem vyhlašuje ministartvo mlá-
deže, školství a tělovýchovy. 

V letošním roce kromě jiných 
nástrojů potřetí v historii soutěžili 
žáci ve hře na elektronické kláveso-
vé nástroje (EKN). Podle slov zku-
šených pedagogů se úroveň hry kaž-
dou soutěží zvyšuje. Uspět znamená 
hledat nové skladby a hrát je v osobi-
tém stylu, prokázat dobrou techniku 
hry a ovládat nové modely kláves s 

využitím jejich technických a zvuko-
vých možností.

Ze základní umělecké školy v Tře-
bíči do krajského kola z okresní-
ho postoupilo sedm soutěžících. Ve 
svých kategoriích se umístili skvěle:

1.místo Bořivoj Mach, Alex Mach a 
Erik Eis ze třídy uč. Vlasty Procház-
kové, 1.místo Michael Tušer a Tomáš 
Chvátal ze třídy uč. Miloše Elšíka.

2.místo Dao Thi Mai Phuong ze 
třídy uč. Věry Havelkové a Artur Sta-
něk ze třídy uč. Miloše Elšíka.

Do ústředního kola soutěže v 
Kroměříži postoupili Alex Mach a 
Tomáš Chvátal. -zt-

Dobře reprezentovali
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„Přidej, přidej!“ ozývalo se 14. dubna 
na asfaltovém hřišti v ulici U Obůrky. 
A vzápětí: „Tak to ani nechoď domů!“ 
Kočárek tlačený udýchaným tatínkem 
totiž právě dorazil do cíle jako druhý 
a jeho řidič nasadil zkroušený obličej. 
Finálové boje o první místo už ho roz-
hodně nečekají, zato se může „těšit“ na 
manželčino láteření.

Vše bylo samozřejmě myšleno jen z 
legrace, vždyť závody kočárků, které se 
po celé republice včetně Třebíče kona-
ly letos již poosmé, kladou za cíl rodi-
nám užít si co nejvíce zábavy. Zároveň 
však strollering, jak bývá rychlá chůze 
s kočárkem označována, má i hlubší 
smysl. Chce rodiče vést k aktivnímu 
životu, dokázat jim, že i s kočárkem 
se dá sportovat – a dětem vštípit, že 
pohyb je už odmalička běžnou součás-
tí jejich života.

Je tedy pravda, že některé z dětí v 
kočárku celé závody prospaly, ty o ně-
co starší však už ze svých vozidel pře-
kvapeně koukaly, co se to kolem nich 

děje. A mnohé z toho měly náramnou 
švandu a culily se od ucha k uchu. A ty 
ještě větší se do závodů mohly zapojit 
osobně, a to coby „tlačitelé“ malých 
dětských kočárků s panenkami. Svou 
účast braly velice vážně, dokonce došlo 
i na jeden pád, který se však naštěstí 
obešel bez následků, takže malá závod-
nice mohla okamžitě pokračovat.

Aby všichni ale stále jen nezávodi-
li, připravili pořadatelé ze Zdravého 
města Třebíč, Centra podpory rodin 
RUTH a Rodinného centra Damiján 
i doprovodný program v podobě jízdy 
na poníkovi, vystoupení mažoretek, 
zábavné poznávací stezky a ukázky čin-
nosti Vodní záchranné služby ČČK. K 
tomu bylo navíc možné se legálně 
nadopovat i výbornými řízky, koláč-
ky a buchtami. Všechny tyto drobné 
detaily daly zapomenout na těch pár 
kapek, které během akce spadly, a nao-
pak se složily ve výborný celek, jímž 
bylo skvěle strávené odpoledne plné 
legrace a pohybu.  -mk-

Norský velvyslanec Robert Kvi-
le navštívil společně s chotí třebíč-
ský spolek Vrátka. Organizace, jejíž 
hlavní náplní je zaměstnávání lidí se 
zdravotním znevýhodněním, čerpa-
la před několika lety peníze úspěšně 
právě z těchto fondů. 

„Pan velvyslanec Kvile si udělal cestu 

na Vysočinu jen kvůli Vrátkům, což nás 
samozřejmě těší. A nebyla to jen zdvo-
řilostní návštěva. Vyptával se podrob-
ně na naši práci a informoval nás, že 
i v současnosti mohou organizace jako 
jsou Vrátka peníze z norských fondů 
čerpat,“ uvedla předsedkyně spolku 
Irena Rybníčková.  –val-

VELVYSLANEC Robert Kvile se zaměstnankyní vrátkovské kavárny Lucií Ram-
bouskovou.  Foto: Vladimíra Valová 

Norský velvyslanec prošel 
prostorami spolku Vrátka

ZÁVODY kočárků našly oblibu i v Třebíči.  Foto: Milan Krčmář

Maminky a tatínci běhali, 
děti pospávaly v kočárcích

Novou zahradu mají k dispozici 
klienti Azylového domu pro rodi-
če s dětmi a ženy ve Vltavínské ulici 
v Třebíči. Na jejím vzniku se podíle-
lo několik sponzorů. 

„Jsme rádi, že zahrada bude díky 
vám sloužit dětem i jejich rodičům, 
že altán i stromy poskytnou stín před 
sluncem, a všichni obyvatelé azylové-
ho domu si budou moci zakusit radost 
z úrody ovocných stromů. Naším cílem 
bylo ukázat především dětem, co stro-
my potřebují, aby daly chutné plody. 
Vaší pomoci si vážíme,“ poděkoval 
všem ředitel třebíčské Charity, která 
dům provozuje, Petr Jašek.

Janu Karasovou z Oblastní cha-
rity Třebíč těší zejména altán, kte-
rý nabídne klientům ochranu před 
sluncem.

 „Věřím, že stín poskytnou i zasázené 
stromy,“ naznačila. Souhlasila s ředi-
telem Jaškem, že zejména pro děti to 

bude veliký přínos. 
Má radost, že se podařilo díky 

sponzorovi zasadit stromy, kte-
ré by mohly již v letošním roce při-
nést úrodu. „Líbí se nám, že zahrada 
poskytne návštěvníkům domácí pro-
středí a všem, kteří se na jejím vybu-
dování podíleli, děkujeme,“ konstato-
vala vedoucí Azylového domu Lucie 
Rymešová.

Připomněla, že dům poskytuje 
útočiště i celým rodinám či mužům 
s dětmi. V současné době má 61 
lůžek a je zcela zaplněný. „Bohužel 
nestačíme pokrývat poptávku. Posky-
tujeme komplexní pomoc od finanční-
ho plánování až po výuku vaření. Aby 
se po opuštění domu dokázali sami o 
sebe a své děti postarat,“ poukázala. 
Dům přednostně poskytuje služby 
třebíčským obyvatelům, ale pokud 
má volnou kapacitu, i lidem z široké-
ho okolí.  -zt-

Otevřeli novou zahradu

NOVÁ zahrada poslouží klientům Domu pro rodiče s dětmi a ženy. 
 Foto: Antonín Zvěřina

V restauraci Na Vinohrádku se hrá-
vá často, ale koncert písničkáře for-
mátu Vladimíra Merty tu ještě nepo-
řádali. Zasloužil se o něj knihkupec 
Petr Procházka s přáteli a budiž jim 
za to vzdán dík. Muzikant, který 
ovlivňuje podobu českého folku už 
od konce šedesátých let, začal jed-
nou ze svých prvních písní nazvanou 
Dlouho se mi zdá.

 Do ní si jako dvacetiletý mladík 
napsal, že chce chytit vítr, o což se 
pokouší celé dlouhé roky, kdy s kyta-
rou a foukací harmonikou prostřed-
nictvím vlastních skladeb komentu-
je vše, co ho zaujme. Někdy jsou to 
věci soukromé povahy, často se však 
vyslovuje k problémům obecným, 
jak už to u folkových písničkářů bý-
vá. 

Merta navíc umí obě roviny pro-
pojit a dát textům nezaměnitelnou 
poetiku, což se k nesnadnému zámě-
ru chytit vítr hodí. Během dvou-
hodinového vystoupení se o tom 
mohli přítomní přesvědčit např. při 
známých skladbách Vzdálené výstře-

ly, Začouzené sklíčko, Intuice ženy, 
K pětadvaceti, Chelsea Hotel, Praha 
magická, Černá známka, v níž si na 
foukací harmoniku zahrál třebíčský 
lékař Petr Konečný, či anglické lidové 
Zelené rukávy. 

Mertovy songy nejsou jednoduché, 
a tak už asi nikdy nebude mít tolik 
posluchačů jako v listopadu 1989, kdy 
hrál demonstrujícím davům z balkonu 
Melantrichu. Přitom minimálně jed-
nu píseň hodící se do hitparád napsal. 
Deset let před Melantrichem ji pod 
nehitovým názvem Kde? Kdy? Já a ty 
zpívala Martha Elefteriadu. 

Na Vinohrádku ho Merta při-
dal, když plnému sálku nestačil jeho 
obvyklý přídavek Harmonie, ve kte-
rém se nechal publikem doprovodit. 
A tak je to s Mertou vždycky. Pokaždé 
když si začnete myslet, že něčemu tak 
složitému nikdy nebudete rozumět, 
zjednoduší vám to na základní pojmy: 
Já a ty, harmonie nebo štěstí, přičemž 
poslední slovo měl napsané na svém 
černém tričku. 

 Milan Zeibert     

Vladimír Merta přivezl na 
Vinohrádek harmonii a štěstí
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Město pořádá 
anketu 

Město Třebíč zjišťuje anketou, jak 
jsou lidé spokojeni s informacemi 
města. Anketu obyvatelé najdou  na 
titulní straně webu města a vyplnit ji 
mohou online do středy 5. června.

Anketa
„Chceme od občanů zpětnou vazbou 

zjistit, jaká forma komunikace jim nej-
lépe vyhovuje, jaká témata je nejvíce 
zajímají, kde zjišťují informace a jaká 
témata jim chybí. Na základě výsledků 
ankety pak můžeme formu i způsob, 
jakým informujeme občany, změnit 
tak, aby to vyhovovalo většině,“ uvedl 
důvody ankety starosta města Pavel 
Pacal. -zt-

Vleky na rybníku 
budou v provozu

Na Borovinském rybníku opět 
bude soukromá firma provozo-
vat vodní vleky. Rada města Třebíč 
odsouhlasila, že tam může umístit 
na jižním břehu dva ocelové sloupy, 
které tuto činnost umožní. Jedná se 
o pozemky v majetku města. 

„Rybník se nachází v soukromém 
vlastnictví. Pokud jde o stížnosti na 
provozování vleků od rybářů, radnice 
nic takového nezaznamenala,“ sdělil 
starosta Pavel Pacal. -zt-

Více než pět desítek hasičů, policis-
tů, strážníků a zdravotníků se zapojilo 
do taktického cvičení složek Integro-
vaného záchranného systému (IZS). 
Námětem cvičení byl požár v jedné 
z budov třebíčské nemocnice.

Podle plánovaného scénáře deteko-
valo kouřové čidlo v 3. nadzemním 
podlaží pavilonu M1, prostory kožní-
ho oddělení, požár. Zdravotnický per-
sonál ihned ohlásil požár na Krajské 
operační a informační středisko Hasič-
ského záchranného sboru Kraje Vyso-
čina. Na pomoc pacientům okamži-
tě vyjeli hasiči, policisté, zdravotníci a 
strážníci Městské policie Třebíč.

„V době vzniku požáru bylo v objektu 
80 lidí. Hasiči ze zakouřených prostor 
evakuovali 40 osob, z toho u čtyř lidí byla 
kvůli omezené schopnosti pohybu nutná 
evakuace na lůžku.

Do cvičení se zapojily jednotky profesio-
nálních hasičů ze stanice Třebíč a Náměšť 
nad Oslavou a také jednotka sboru dob-
rovolných hasičů ze Starče. Hlavními 
úkoly pro hasiče byla evakuace, záchra-
na osob a likvidace požáru,“ okomen-
toval cvičení plk. Pavel Maslák, ředitel 
územního odboru hasičů Třebíč.

„Ke každému cvičení podobného ražení 
přistupujeme s velkým respektem a poko-
rou a jsme velmi rádi, že jsme si mohli 
požární evakuaci oddělení cvičně vyzkou-
šet a zamyslet se nad možným zlepšením 
pro případ skutečného požáru. 

Při podobných cvičeních občas nara-
zíme na drobné technické závady, nebo 

závady procesní, které odstraňujeme a 
snižujeme tím riziko, které by nastalo při 
skutečném požáru. Hlavní benefit požár-
ního cvičení pro naši nemocnici vidím 
především v načerpání nových zkušenos-
tí a vyzkoušení si součinnosti personálu se 
složkami IZS.

Na kožním oddělení se v době požá-
ru nacházelo deset zdravotnických pra-
covníků, kteří v koordinaci s hasičským 
záchranným sborem pomáhali při eva-
kuaci pacientů. Jedním z hlavních cílů 
cvičení bylo prověření činnosti personálu 
při požárním poplachu a zkouška spolu-
práce zasahujících jednotek s personálem 
nemocnice. Jsem velmi ráda, že cíl cviče-

ní byl naplněn díky precizní práci všech 
zainteresovaných do dnešního požárního 
cvičení,“ doplnila ředitelka Nemocnice 
Třebíč Eva Tomášová.

Při cvičení si zasahující procvičili 
vzájemnou komunikaci a koordinaci 
činností a postupů při zvládání tohoto 
typu mimořádné události. Role evaku-
ovaných pacientů se zhostili studen-
ti VOŠ a SŠ veterinární, zemědělské a 
zdravotnické Třebíč.  -zt-

V třebíčské nemocnici hořelo

ROLI evakuovaných pacientů se ujali studenti VOŠ a SŠ veterinární, zemědělské 
a zdravotnické Třebíč.  Foto: Antonín Zvěřina

KLIENTI se radují z nové zahrady. Foto: Antonín Zvěřina

Klienti a klientky stacionáře Úsměv 
a Azylového domu v Třebíči se zjara 
těší pobytu na upravených zahradách. 
Na zahradní domek, zámkovou dlaž-
bu, terénní úpravy a novou zeleň při-
spěla mladistvým a dospělým lidem 
s mentálním postižením nebo mamin-
kám s dětmi v nouzi sportující veřej-
nost prostřednictvím aplikace EPP – 
Pomáhej pohybem a Nadace ČEZ.

V úterý 9. dubna dopoledne se 
úsměv z názvu třebíčského denního 
stacionáře přemístil do tváří jeho klien-
tů. Venkovní prostory areálu, fungující 
podle koncepce terapeutické zahrady, 
nově zaplnila pergola a zahradní do-
mek s podkladem ze zámkové dlažby.

Prostor pergoly a domku poslouží 
k setkávání s kamarády či rodiči a pře-
nese část činností ven. Zároveň zde 

budou moc mladiství a dospělí s men-
tálním postižením relaxovat.

Stacionáři Úsměv, který svou činnost 
provozuje v rámci Diecézní charity 
Brno, přispěli na nové vybavení tera-
peutické zahrady uživatelé aplikace 
EPP – Pomáhej pohybem, a to třeba 
během, cyklistikou nebo jen při pro-
cházkách. Nasportované body převed-
la na finanční částku 115 tisíc Nadace 
ČEZ.

„Díky nové pergole s domkem na 
uskladnění potřebného nářadí budeme 
moci většinu činností s klienty přesunout 
ven, na čerstvý vzduch. Rád bych podě-
koval Nadaci ČEZ i Jaderné elektrár-
ně Dukovany za tuto výraznou pomoc,“ 
řekl Tomáš Barák, vedoucí stacionáře 
Úsměv pod Oblastní charitou Třebíč. 
 -zt-

Klienti stacionáře mají 
k dispozici upravené zahrady

Vodní záchranná služba (VZS) 
Českého červeného kříže Třebíč 
otevírá stanici na Dalešické přehra-
dě v pondělí 24. června v 15 hodin 
v Autokempu Wilsonka pod obcí 
Kozlany za účasti zástupců Vod-
ní záchranné služby, Hasičského 
záchranného sboru, Kraje Vysoči-
na a Zdravotnické záchranné služby 
kraje Vysočina.

Utonutí je v České republice dru-
hou nejčastější úrazovou příčinou 
náhlé smrti dětí a mládeže a čtvrtou 
u dospělé populace. 

Z tohoto pohledu je činnost VZS 
na velkých vodních plochách zce-
la nezastupitelná a nenahraditel-
ná. Veškerou činnost dělají vodní 
záchranáři zdarma ve svém volném 
čase, přesto na vysoce profesionální 
úrovni.

Jako jediná celostátní organizace 

svého druhu působí, zejména v let-
ních měsících, na vybraných vod-
ních plochách, kde zpravidla fungu-
je v režimu 24 hodin. 

Typy zásahů jsou velmi různorodé, 
od úrazů a onemocnění, až po vel-
mi závažné stavy jako jsou alergické 
reakce, náhlé zástavy oběhu, tonutí.

Zásahy technického charakte-
ru obnáší vyhledávání utonulých, 
odtažení poškozených či nefunkč-
ních plavidel, záchranu osob z vodní 
plochy v případě náhlé změny poča-
sí a podobně. Stavba stanice byla 
financována Ministerstvem vnitra. 

Vybavení stanice bylo pořízeno 
za finanční podpory Kraje Vysoči-
na. Vodní záchranná služba slavila v 
roce 2018 50. výročí svého založení, 
Vodní záchranná služba Třebíč bude 
v příštím roce 2020 slavit 40. výročí.
 -zt-

Vodní záchranáři otevřou stanici

Prázdninové putování proti proudu 
času, třídenní program podporující 
mezigenerační vztahy se uskuteční v 
Domovince Oblastní charity Třebíč 
v ulici Gen. Sochora od úterý 6. do 
čtvrtka 8. srpna. 

Blíží se již očekávaný čas prázd-
nin. Právě v době, kdy musí být 
rodiče v práci a děti mají prázdniny, 
tráví prarodiče nejvíce času se svý-
mi vnoučaty. Vytvořit jim dostatek 
zábavy v paneláku není zrovna úplně 
lehký úkol. 

Proto přichází Centrum Ruth 
s prázdninovým programem pro děti 
a jejich prarodiče, kteří již nemusí 
nic vymýšlet. Stačí jen přijít a užít 
si to. „Letos se vypravíme na Prázd-
ninové putování proti proudu času do 
minulosti blízké i do dávných věků 

a budeme společně poznávat skrytá 
tajemství našich dějin,“ říká Helena 
Marečková. 

Účastníci projdou dobou pravě-
kou, kamennou i železnou, vytvo-
ří si kostěné předměty nebo ozdo-
by, vyzkouší první nástroje, poznají 
sílu léčivých bylin a připraví jídlo na 
ohni. 

„Poznáme středověké rytířské brně-
ní, vyrobíme si rytířský erb své rodi-
ny, vyzkoušíme středověká řemesla. 
Dny strávené v minulosti našich dějin 
zakončíme technickou revolucí, výle-
tem vlakem po železnici, více poznáme 
také její provoz a samozřejmě nebudou 
chybět ani nejrůznější sportovní akti-
vity. Přihlásit se můžete už nyní,“ zve 
Helena Marečková z Centra Ruth.

 -zt-

Připravili prázdninový program
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Od 1. června do 31. srpna  
v úterý–neděli vždy ve 

13:00, 14:00 a 15:00 nebo 
dle individuální dohody.

Poznejte historii malebného 
Zámku Dukovany z roku 1790 
a prohlédněte si komnaty, ve 
kterých trávila léto hraběnka 
Marie Brigitha de Canal. 

Součástí trasy je kromě 
dámského budoáru či 

jídelny také freskový sál 
Pantheon.

Prodej vstupenek v zámecké restauraci. Vstupné: 100,-/dospělí; 50,-/děti, senioři, ZTP.
Kontakt pro další informace a rezervace: info@zamekdukovany.cz, tel. 739 220 156

www.zamekdukovany.cz

PROHLÍDKY ZÁMECKÉ EXPOZICE S PRŮVODCEM

Třetí výročí od svého znovuotevře-
ní veřejnosti oslavil v neděli 5. květ-
na dukovanský zámek. 
K této příležitosti byl připraven ce-

lodenní program pro děti a dospě-
lé na nádvoří i uvnitř v historických 
prostorách. 
Na šermířská klání, divadelní po-

hádky a kejklířská vystoupení se na-

vzdory nepřízni počasí přišlo podí-
vat na 800 diváků. 
Zámeckou expozici s průvodcem 

lze od 1. června navštívit denně mi-
mo pondělí v časech 13:00, 14:00 a 
15:00. 
V provozu je také místní restaurace 

s venkovním posezením. 
 (PI-t06-dukD)

Zámek Dukovany oslavil narozeniny

Bez internetu si dnes umí život 
představit jen málokdo. Hodně lidí 
se při jeho výběru zaměřuje logicky 
hlavně na nízkou cenu. Minimál-
ně stejně důležitá je ale i kvalita, 
abyste se mohli spolehnout, že se 
připojíte rychle a vždy, když potře-
bujete. Nikomu nakonec neudělá 
radost levný internet od malého 
„garážového“ poskytovatele, když 
nebude fungovat, jak má. Operá-
tor UPC nově pro Třebíč připra-
vil nabídku, která kombinuje jak 
velmi výhodnou cenu, tak kvalitní 
službu. Aktuálně nabízí internet s 
rychlostí 300 Mb/s za 329 Kč mě-
síčně. Jde přitom o internet přes 
optickou a kabelovou síť, kde je 
rychlost díky velké kapacitě stabil-
ní a nemají na ni momentální vliv 
ani rozmary počasí, protože kabe-
ly jsou zakopané bezpečně v zemi. 
K tomu si navíc zákazníci mohou 
od UPC objednat digitální televizi 
a zároveň tím úplně bezstarostně 
vyřešit plánovaný přechod na po-
zemní televizní vysílání ve formátu 
DVB-T2. 

Spolehlivé připojení 
pro celou rodinu

Kvalitní internetové připojení ocení 
zejména domácnosti, které mají k in-
ternetu připojeno více zařízení. Prů-
měrná rodina v České republice ke 
své domácí Wi-Fi síti připojuje deset 
zařízení, většinou mobilní telefony, 
počítače, ale i herní konzole, televize 
a jiné moderní spotřebiče. Kombi-
nace rychlého optického internetu a 
kvalitního modemu, který UPC zá-
kazníkům dodá v ceně připojení až 
domů, zajistí, že se všechna zařízení 
mohou připojit ve stejnou dobu a 
každé bude mít silný signál. Nehrozí 
vám zpomalení. 

Nový signál i se starou televizí
Kromě rychlého internetu šíří UPC 

přes svou síť také digitální televizi. 
Její výhoda je, že doručí kvalitní vy-
sílání vašich oblíbených programů 
nyní i za rok, kdy bude televizní vy-
sílání v České republice přecházet 
na nový formát pozemního vysílání, 
takzvané DVB-T2. Ten mnoho sou-
časných televizí neumí přijímat. Po-
kud budete mít digitální televizi od 
UPC, nemusíte si dělat starosti. I ve 
svém stávajícím přístroji nadále uvi-
díte všechny programy, navíc v HD 
kvalitě. K tomu si ve videotéce bude-
te moci vybrat z více než 2 000 titu-
lů. A když některý pořad nestihnete, 
budete mít možnost podívat se na 
něj i sedm dní zpětně, díky jedineč-
né funkci zpětného zhlédnutí.

Snadný start
Pokud už internet využíváte a ne-

jste se svým operátorem spokojeni, 
UPC vám pomůže s přechodem na 
svou rychlou optickou síť. Nebude-
te se muset o nic starat. Stačí zavolat 
na telefon +420 241 005 638  nebo 
UPC kontaktovat přes web www.
upc.cz. Stejně tak mohou služby 
snadno objednat i zákazníci, kteří 
internet nebo digitální televizi zatím 
nevyužívají. I instalace u vás doma je 
velmi jednoduchá a rychlá a zvlád-
nete ji sami bez dalších poplatků.

UPC připravilo pro Třebíč speciální 
nabídku rychlého internetu
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Altoma HB s.r.o., Na Ostrov  28, 580 01 Havlí k v Brod

tel.: 569 422 522, fax: 569 422 523 www.altomahb.cz

STRANA 13 TN - ČERVEN 2019Inzerce



STRANA  14 TN - ČERVEN 2019Publicistika

Svatební veletrh ukázal, že lze 
propojit účast zdravých a handi-
capovaných lidí. 
� Antonín Zvěřina

 Náměšť nad Oslavou

Pátý Svatební veletrh, který se 
konal v sobotu 18. května na zám-
ku v Náměšti nad Oslavou a pořá-
dal ho třebíčský spolek Míša&Míša, 
moderovala herečka a zpěvačka Ive-
ta Blanarovičová. „Jsem velice ráda, 
že mohu tuto akci uvádět,“ svěřila se 
v úvodu.  Upozornila, že veletrh si 
dal cíl propojit život zdravých s živo-
tem zdravotně postižených. 

„Ti se společně představí na molu,“ 
sdělila Blanarovičová. Připomněla, 
že dopoledne se v kostele sv. Jana 
Křtitele na náměšťském centrálním 
náměstí odehrála svatba handicapo-
vaných, což se stalo tradicí veletrhu.

Netajila, že cesta z Prahy do 
Náměště byla náročná, neboť kami-
ony na dálnici nechtěly další účast-
níky dopravního provozu pustit před 
sebe, a proto jí cesta trvala tři hodi-
ny. Následně pozvala na pódium 
duši celé akce, jak se vyjádřila schop-
ného kapitána módní lodi, před-
sedkyni sdružení Míša&Míša Hanu 
Nejedlou.

Obdržela cenu
Moderátorka připomněla, že 

Nejedlá v letošním roce obdržela 
celorepublikovou cenu Mosty za 
založení sdružení a jeho činnost. 
„Chtěla bych vás přivítat a poděkovat, 
že jste nás přišli podpořit. Moc si toho 
vážíme,“ oslovila Nejedlá početné 
poblikum.  

Poznamenala, že sdružení vznik-
lo v roce 2012 a snaží se podporo-
vat a začleňovat handicapované mezi 
zdravé. „Svatební veletrh je naším nej-
větším projektem,“ zdůraznila. Připus-
tila, že myšlenka nepochází z její hla-
vy.

„Od začátku jsem ale věděla, že chci, 
aby se veletrhu zúčastnili handicapo-
vaní. Mají právo na život jako lidé 
zdraví. Svatební veletrhy se pořádají 
i na jiných místech, ale my jsme jediní 
v rámci republiky, kteří účast handi-
capovaným umožňujeme,“ naznačila 
Nejedlá.  

Přiznala, že veletrh je jednou 
z možností, jak sdružení propagovat. 
V té chvíli selhala zvuková aparatura, 
která zlobila od počátku, a tak mode-
rátorka Blanarovičová zvýšila hlas a 
oslovovala publikum bez mikrofonu.

Jednou z patronek veletrhu se stala 
senátorka za Třebíčsko Hana Žáko-
vá. Ta ale v době konání byla na pra-
covní cestě v Chile, a tak přítomné 
pozdravila přes záznam. Zavzpomí-
nala, že právě na náměšťském zámku 
si se svým manželem před třiceti lety 
řekli své ano.

„Proto dnešním novomanželům přeji, 
aby spolu vydrželi nejméně tolik roků. 
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se 
na veletrhu podílejí a účastníkům, ať se 
jim veletrh líbí,“ sdělila Žáková.  

Technika se umoudřila s přícho-
dem kastelána náměšťského zámku 
Marka Buše. Blanarovičová na sebe 
prozradila, že se narodila v podhra-
dí zámku Bojnice, a proto má k těm-
to místům srdečný vztah. „Narodila 

jsem se na Slovensku a díky blízkosti 
zámku jsme s rodiči tyto objekty často 
navštěvovali,“ vysvětlila. A náměšťský 
zámek jí učaroval. 

A na co se představitelka neza-
pomenutelného čertíka z pohádky 
Princezna ze mlejna zeptala? Přece, 
zda na zámku někdo nestraší. „Všich-
ni toto místo vnímají jako pozitivní, 
takže se tady zřejmě nic zlého neudálo 
a nikdo nemá cíl zde strašit,“ odpově-
děl Buš.  

Dobrý duch
Nakonec připustil, že zámek má 

svého dobrého ducha, kterému říkají 
Bedřich. „Je to z toho důvodu, že prv-
ním majitelem z rodu Haugwitzů byl 
Bedřich Vilém Haugwitz. Takže to je 
ten dobrý duch, který nad námi bdí a 
občas nás i pozlobí,“ poukázal Buš. 

Dále Blanarovičová vyzvídala, zda 
majitel - stát se o zámek dobře sta-
rá. „Můžete to vidět právě tady na 
vnitřním nádvoří, které se kompletně 
v minulých dvou letech zrestaurovalo a 
vrátilo se do původní renesanční podo-
by. Máme v plánu další úpravy, ale uvi-
díme podle peněz,“ informoval Buš. 

Na závěr popřál všem letošním 
novomanželům, aby se jim vše zlé 
vyhýbalo velkým obloukem a vše 
dobré, aby se jich drželo jako klíš-
tě. Následně Blanarovičová omluvi-
la náměšťského starostu Vladimíra 
Měrku, který právě v té chvíli oddá-
val, a město také veletrh podpořilo.

Dalším hostem se stala Jana Štefán-
ková, která zastupovala jednoho 
z hlavních sponzorů Nadaci ČEZ. 
„Jsem moc ráda, že se takové akce 
konají, a že nedaleká Jaderná elektrár-
na Dukovany ji může podpořit,“ řekla. 
A předala kytičku hlavní organizá-
torce.

Ještě před první módní přehlíd-
kou se na pódiu objevila Miss Czech 
Republic 2019 Denisa Spergerová, 
která bude reprezentovat Českou 
republiku na Miss World v Thajsku. 
„Kdybych neměla podpatky, bylo by to 

MÓDNÍ přehlídky se zúčastnila i MISS Czech Republic Denisa Spergerová.
 Foto: Antonín Zvěřina

Veletrh uváděla herečka Blanarovičová

horší,“ konstatovala Blanarovičová 
vedle 182 centimetrů vysoké Deni-
se. 

Moderátorka nejprve vyprávěla, 
jak si vysloužila od některého tis-
ku nálepku lovkyně zajíčků, než se 
vysvětlilo, že se jedná o jejího syna. 
A ten si domů přivedl podobně vyso-
kou slečnu, které maminka Blanaro-
vičové sahá téměř po prsa. 

Ke slovu se dostala i Miss. „Proží-
vám náročné období, ale jsem naprosto 
spokojená, a užívám si to. Uvědomuji si 
zodpovědnost, kterou nyní mám, vztah 
s médii, ale příslušnost k showbyznysu 
mě uspokojuje,“ svěřila se. 

První módní přehlídku připravil 
Salon Ina, a protože se jí účastnily i 

děti, dalším hostem Blanarovičové 
byla pětiletá Stela. Přehlídku si uží-
vala a chtěla by se stát modelkou. 
Dokonce víc než princeznou.

Iveta Blanarovičová na sebe práskla 
i průběh své svatby, i když s tehdej-
ším mužem se po jedenácti letech 
rozešli, ale zůstali dobrými kamará-
dy. „Když jsem zjistila, že jsem v jiném 
stavu, manžel byl právě v Argentině, 
ale projevil velké nadšení,“ vzpomína-
la. 

Ona sama jela na turné s divadlem 
do Itálie a oba se vrátili 25. září, dru-
hý den byla svatba a snoubenci ji 
zaspali, takže je budila Blanarovi-
čové maminka. „Když ječí, tak je vše 
v pohodě, ale tentokrát mluvila velice 
tichým hlasem, když nás budila, a to 
jsem věděla, že je zle,“ vyprávěla. 

Veselá svatba 
Nakonec se jednalo o nejrozchech-

tanější svatbu, jakou Praha 3 zažila. 
„Nejhorší na tom bylo, že jsem se smá-
la i já a všichni si mysleli, že pláču, 
včetně mé maminky, která mě utěšova-
la, abych tolik neplakala,“ pokračova-
la. 

Na závěr jí manžel nasadil svůj prs-
týnek, což přispělo k veselé atmosfé-
ře. A Iveta Blanarovičová připustila, 
že její největší počin pro manželství 
byl vlastně rozvod, i když na těch 
jedenáct let ráda vzpomíná. 

Po první přehlídce došlo na zpo-
vídání tvůrkyň modelů Iny Rybníč-
kové a Jany Blažkové. Prozradily, že 
nejlépe je plánovat svatbu nejmé-
ně půl roku dopředu. Největší potíž 
nastává tehdy, když se během přípra-
vy nevěstě začíná zvětšovat bříško.

Pestrý program včetně prohlíd-
kové svatební trasy v prostorách 
zámku pokračoval celé odpoledne. 
V zámeckém parku si na své přišly i 
děti. Pátý ročník je minulostí a všich-
ni se těší na ročník následující.   

STUDENTI odměnili obě dívky upřímným potleskem.  Foto: Antonín Zvěřina

Štetl, to je Městečko

Divadélko Safra-Porte Obchod-
ní akademie a Hotelové školy Třebíč 
uvedlo v úterý 16. dubna v premiéře 
svoji novou divadelní jednoaktovku 
Štetl, to je Městečko. Hrálo se v pro-
storách Zadní synagogy, diváky byli 
studenti a učitelé Gymnázia Jihlava.

Autor scénáře a režisér Miroslav 
Koupil se tentokrát rozhodl pro námět 

ze života obyvatel třebíčské židovské 
čtvrti v období mezi dvěma světový-
mi válkami a do dějové linie promítl 
tragický holokaust. Ve veršované hře 
se zpěvem a tancem se vtipně užívají 
slovní hříčky českého jazyka a jazyka 
jidiš. V rolích židovských žen a mužů 
se divákům představily Gabriela Šeb-
ková a Jana Kopečková. -zt-
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V čem si myslíte, že je největší slabina dnešního 
vzdělávacího systému:
Martina Kolářová  – odborný konzultant pro 
předškolní vzdělávání. Obvykle se pedagog se-
tkává s  více dětmi vyžadujících individuální pří-
stup ve třídě, a  zároveň potřebou věnovat po-
zornost i  ostatním dětem a  zajišťovat výchovné 
a  vzdělávací aktivity. Z  toho důvodu přirozeně 
mnozí pedagogové potřebují podpořit své kom-
petence a znalosti nejen v přímé práci s dětmi se 
speciálními potřebami či vyžadující individuální 
přístup, ale i  v  začlenění těchto dětí do kolekti-
vu třídy a sladění všech aktivit. Jako stěžejní se 
v tomto směru jeví pravidelná a dlouhodobá spo-
lupráce pedagogů se zá-
konnými zástupci dítěte, 
školním psychologem 
a  dalšími subjekty zajišťu-
jící péči o dítě, využití asis-
tentů pedagoga a  školních 
asistentů, a  především 
odborné vzdělávání a  pod-
pora kompetencí pedagogů.
Zdeněk Krpoun – odborný konzultant pro základní 
vzdělávání: Vnímám, že řadový pedagog se dnes 
bez opory specializovaných pracovníků ve školství 
nemůže obejít. V  některých učitelích se i  přesto 
projevuje nekonečná snaha srovnávat dnešní si-
tuaci s minulostí. Často slýchávám, že dříve to šlo 
bez psychologů, že děti dokázaly poslouchat a pl-
nit si své povinnosti. Změna společnosti vede ke 
změně podmínek, ve kterých naše děti vyrůstají. 
Nezbývá, než se přizpůsobit. Je třeba podporovat, 
chápat a rozvíjet děti v tom, co dnešní společnosti 
chybí. Respektive v tom, co děti postrádají ve své 
rodině nebo v jejich rodinném zázemí. Český vzdě-
lávací systém je známý svojí pomalou přizpůsobi-
vostí. Ve srovnání se západní Evropou jsou na tom 
bohužel nejhůře právě základní školy.

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního 
inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Jakým způ-

sobem školy zajišťují inkluzi dětí a žáků se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami?
Martina Kolářová: Děti se speciálními potřeba-
mi jsou převážně integrovány do tříd hlavního 
vzdělávacího proudu, což klade na pedagogy 
zvýšené nároky. V některých třídách mateřských 
škol jsou asistenti pedagogů, kteří spolupracu-
jí s  pedagogy na přímé výchovné a  vzdělávací 
činnosti (nejen) u  žáků se speciálními vzdělá-
vacími potřebami. Dětí se speciálními potřeba-
mi stále přibývá, proto je třeba dále posilovat 
a  podporovat kompetence a  znalosti pedagogů 
a mnohdy zajistit vhodnou spolupráci pedagogů 
s  asistenty. Podpora všech zúčastněných, tedy 

pedagogů, asistentů pedagogů, zákonných zá-
stupců i samotných dětí se speciálními potřeba-
mi, je zajištěna nejen od školního psychologa, ale 
i  od Pedagogicko -psychologické poradny a  Spe-
ciálně pedagogického centra Vysočina.
Zdeněk Krpoun: na základních školách funguje 
inkluze na stejném principu. Děti se speciálními 
potřebami jsou integrovány do běžné třídy. Po 
kratším či delším kolečku vyšetření odborníky 
je jim zpravidla přidělen asistent pedagoga. Ten 
funguje jako starší parťák dítěte, který pedago-
gům pomáhá v  nezbytném individuálním přístu-
pu k dítěti. Protože roste počet speciálních dětí, 
roste i počet asistentů. Stejně tak roste potřeba 
podporovat pedagogy, vychovatele a  asistenty 
v jejich osobnostním rozvoji. Jsem osobně velmi 
rád, že taková podpora pracovníků ve školství 
je tím, co spadá pod Místní akční plány rozvoje 
vzdělávání.

Všeobecně byl zaznamenán nárůst sociálně 
negativních jevů. Jakým způsobem probíhá 
na školách prevence rizikového chování dětí, 
a jsou v této oblasti nějaké slabiny?
Martina Kolářová: Pedagogové, ředitelé ma-
teřských škol i  školní psycholog sledují třídní 
klima průběžně a v případě potřeby volí vhodné 
intervenční strategie. Vybraní pedagogové byli 
proškoleni v  diagnostice třídního klimatu a  pre-
venci sociálně patologických jevů. Jak pedagogo-
vé, tak i zákonní zástupci při podezření na výskyt 
sociálně -patologických jevů ve třídě či škole mají 
možnost oslovit také školního psychologa, který 
zajišťuje podporu školního klimatu a prevenci ri-
zikového chování. Jako vhodná strategie se jeví 
dlouhodobá přímá spolupráce s pedagogy, kteří 
využívají preventivní a  intervenční strategie pří-
mo ve třídě.
Zdeněk Krpoun: prevence je realizována běž-
ným, tedy prozatím nejlepším možným způso-
bem. Děti i učitelé podstupují přednášky, bese-
dy a jsou zváni do organizací, které se prevencí 
samy zabývají. Nejen ve školách, ale i v terénu. 
Přesto samozřejmě k  nárůstu sociálně pato-
logických jevů dochází a  bude docházet. Pre-
ventivní opatření ve škole nemůže nikdy zcela 
zabránit působením, kterým jsou děti vystave-
ny doma, na ulici nebo v médiích. Je toho dnes 
mnoho, čím dětem (ale i sobě, dospělým) „zne-
čišťujeme“ hlavu. Nesmíme se tedy divit, že jsou 

děti takové, jaké je často 
nechceme mít.

Jakým způsobem jsou dále 
podporováni žáci ohrožení 
školním neúspěchem?
Martina Kolářová: Již 
v mateřských školách pro-
bíhá individuální podpora 

dětí ohrožených školním neúspěchem přede-
vším v  předškolním věku dítěte. Pedagogové 
průběžně provádí diagnostiku dítěte a  tím za-
jišťují včasné odhalení potíží dítěte. U dětí ohro-
žených školním neúspěchem se snaží o  zažití 
pocitu úspěchu během pracovních činností, po-
silování sebevědomí dítěte a  vhodné začlenění 
mezi ostatní děti, čímž předcházejí sekundárně 
vyskytujícím se projevům problémového chová-
ní.
Zdeněk Krpoun: Školní neúspěch zahrnuje 
mnoho faktorů. Zhoršený prospěch, projevy 
nevhodného chování, nepřizpůsobení kolektivu 
spolužáků  atd. Asi nejefektivnějším způsobem 
podpory takto ohrožených dětí je soustavná a tr-
pělivá práce s  rodinou. Druhým nejúčinnějším 
způsobem je práce pedagoga na sobě samém 
a  jeho spolupráce a  ochota naslouchat speciál-
ním pracovníkům ve školství.

Město Třebíč realizuje od loňského roku pokračování projektu Místní akční plány rozvoje vzdě-
lávání. Tentokrát se jedná o MAP ORP Třebíč II, reg. č. CZ.02. 3. 68/0.0/0.0/17_047/0009109.
Projekt MAP ORP Třebíč II primárně řeší spolupráci partnerů v daném území, stanovuje pri-
ority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní 
potřebnosti a lokálních přínosů. Zároveň musí být tato spolupráce podložena reálnými daty 
a analýzami z území.
MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje 
oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového i neformálního vzdě-
lávání.
Hlavním přínosem realizace projektu MAP II je budování a rozvoj udržitelného systému ko-
munikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v daném území. V případě celé ORP Třebíč, 
které zahrnuje celkem 68 základních, mateřských i základních uměleckých škol. Součástí 
týmu projektu MAP II jsou i dva odborní konzultanti pro základní i předškolní vzdělávání, a to 
Mgr. Martina Kolářová a Dr. Zdeněk Krpoun, Ph.D. Oběma jsme položili následující otázky:

PARTICIPATIVNÍ 2019

Společnost se změnila a jiné jsou 
i podmínky, ve kterých vyrůstají naše děti
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Pomáhat rodinám je hlavním 
cílem Hany Oravcové společně 
se svými kolegyněmi ze Sociální 
asistence a poradenství organi-
zace STŘED. Oravcová odpo-
vídala na otázky Třebíčských 
novin. 
� Antonín Zvěřina

Tak tedy, o jakou službu se jed-
ná?

Služba se jmenuje Sociální asis-
tence a poradenství. Je určená rodi-
nám, které se ocitly v nějaké složité, 
těžké životní situaci, kterou nezvlá-
dají samy řešit. Je to bezplatná terén-
ní služba. 

Škála problémových situací je 
poměrně veliká. Část rodin, s nimiž 
pracujeme, jsou rodiny sociálně sla-
bé. Mají problémy jednak finanční, 
většinou jsou zadlužené nebo ma-
jí nedostatečný příjem, protože jsou 
rodiče nezaměstnaní. 

Často žijí v nevyhovujících pod-
mínkách. Rodičům chybí základní 
dovednosti pro fungování v životě, 
často jsou to lidé, kteří dětství proži-
li například v dětských domovech a 
kteří nemají návyky z běžných rodin. 
Učíme je základní činnosti, jako je 
úklid, vaření, vyřizování záležitostí 
na úřadech, hospodaření s finance-
mi apod.    

Část rodičů řeší výchovné problé-
my, chybí jim rodičovské dovednos-
ti, schopnost s dětmi komunikovat, 
motivovat je, učit se s nimi, dávat 
jim hranice. Část naší klientely tvoří 
rodiny v krizových situacích a také 
rodiny rozpadající se. Tady rodičům 
pomáháme překonat partnerský 
konflikt tak, aby dokázali naplňovat 
svou rodičovskou roli, a rozpadem 
rodiny děti pokud možno netrpěly. 

Jak se o těchto rodinách dozví-
dáte?

Nejčastěji nám je doporučí sociál-
ní odbor, část přichází z jiných insti-
tucí, doporučí nám je škola, školka 
apod. Někteří klienti se hlásí sami. 
Někde se o službě dozvěděli a hodla-
jí ji využít. Řeknou si o ní třeba mezi 
sebou. 

Jak dlouho s nimi spolupracuje-
te?

Záleží na problému, který řešíme. 
Průměrně trvá spolupráce asi půl 
roku, ale máme i rodiny dlouhodo-
bě. Jindy stačí jen poradit a rodina 
už vše další zvládne sama.

Co všechno jste schopni pro 
rodiny zajistit?

Spolupráce je postavená na tom, 
aby klienti dokázali postupně věci 
řešit sami. Když neumí vést domác-
nost, neumí pečovat o dítě, musí se 
to naučit. Podstatou je nácvik doved-
ností v dané problematice. 

Pokud se jedná o finanční problém, 
pomůžeme jim vytvořit finanč-
ní plán hospodaření, naučíme je 
s penězi zacházet. Rozhodně nena-
bízíme finanční pomoc.

Do jisté míry můžeme řešit i dlu-
hovou problematiku, ale více zde 
spolupracujeme s občanskou porad-
nou. Rodičům můžeme pomoci 
zkompletovat potřebné dokumenty, 

které potřebují i insolvenci doložit. 
Také jim pomáháme, když neumí 
zařizovat běžné záležitosti na úřa-
dech, bojí se nebo tomu nerozumí. 
Jsme schopni je doprovázet a tyto 
náležitosti je naučit. Cílem je, aby 
si uměli například vyřídit všechny 
dávky, na něž mají nárok, nebo tře-
ba potřebné listiny, jako rodný list, 
občanku apod. 

Spolupracujete s jinými institu-
cemi?

Tato služba spolupráci vyloženě 
vyžaduje. Primárně spolupracuje-
me se sociálním odborem, dále se 
všemi, kteří se zaměřují na rodinu -  
se školami či školkami, odbornými 
školskými zařízeními, s psychology, 
pediatry, ale také s dalšími sociální-
mi službami.  

Pokud zjistíme, že by klient potře-
boval pomoc, kterou my nedo-
kážeme poskytnout, odkážeme ho 
na další instituce.

S jakým se setkáváte přístupem u 
klientů?

Motivace klientů je různá. Vět-
šinou chtějí svou situaci změnit, 
někdy je musíme přesvědčit, že je 
v jejich zájmu, aby službu využili. Je 
opravdu mizivé procento těch, kte-
ří se rozhodnou, že žádnou pomoc 
nechtějí. 

Máme také rodiny, které spolupra-
covat chtějí, rodiče se velmi snaží, 
ale narážejí na své limity. S takovými 
rodinami spolupracujeme většinou 
dlouhodobě, opakovaně. V jejich 

případě je dobrým výsledkem i to, 
že se situace nezhorší. 

Takže se k nim po nějaké době 
vracíte?

Většinou se snažíme uzavřít zakáz-
ku s konkrétním malým cílem. Po 
jeho splnění na nějakou dobu spo-
lupráci přerušíme a umožníme kli-
entům, aby zkusili fungovat samo-
statně bez naší pomoci. Spolupráci 
pak v případě potřeby obnovujeme, 
ale opět s novým cílem. Nebylo by 
ani pro nás, ani pro klienty motivač-
ní, kdybychom jim pomáhali třeba 
pět let, aniž by docházelo k nějakým 
posunům a změnám, byť často 
malým. 

Staráte se i o neúplné rodiny?
Máme takové případy. Jde o mat-

ky samoživitelky nebo matky, jejichž 
partner s rodinou žije jen občas. 
Nebo matky, které skončí v azylo-
vém domě. A máme i otce, kteří se 
starají o děti. 

Poskytujeme také pomoc rozvede-
ným rodičům, kdy asistujeme u kon-
taktu mezi dětmi a jedním z rodičů. 
Podobně poskytujeme asistenci i u 
pěstounských rodin, kde se s dítě-
tem potkává biologický rodič. Sou-
částí této práce je příprava rodičů a 
dětí na kontakt, psychická podpora 
a nácvik dovedností v komunikaci 
mezi rodiči a dětmi. 

Do jakého věku dětí službu 
poskytujete?

Původně jsme službu poskytovali 

rodinám s dětmi do 18 let, ale roz-
šířili jsme jí až do 26 let věku dětí. 
Také jsme posunuli věkovou hrani-
ci dospělých, protože se nám často 
stávalo, že se na nás obracely rodiny, 
v nichž se na výchově podíleli praro-
diče. 

Spolupracujete s azylovým 
domem pro rodiče s dětmi?

Ano, míváme tam klienty. Stává se, 
že náš klient neudrží bydlení nebo 
ho z nějakého důvodu ztratí a dosta-
ne se do azylového domu. Pak mu 
poskytujeme samozřejmě službu i 
v jeho novém dočasném domově ve 
spolupráci s pracovníky azylového 
zařízení. Nebo naopak klient azylo-
vého domu přechází do normálního 
bydlení a potřebuje podporu, kterou 
mu zase můžeme poskytnout my. 

Jak velký máte rajón?
Máme dojezdnost padesát kilome-

trů od střediska. Ta jsou dvě, v Tře-
bíči a v Moravských Budějovicích. 
Působíme tedy v rámci Kraje Vysoči-
na, kde máme službu registrovanou

Znamená to, že za každým klien-
tem dojíždíte?

Ano. Jsme terénní služba, takže 
skutečně do rodin jezdíme. Má to 
své výhody i nevýhody. Výhodou je, 
že vidíme klienta v jeho prostředí. 
Pak se nebojí a chová se přirozeně. 
Umožňuje to navázat důvěru a zís-
kat zároveň představu, jak to v rodi-
ně vypadá. V ambulanci nám klient 
může vyprávět cokoli, ale terén nám 
umožní vidět vše opravdu v reálu. 

Na druhou stranu v ambulanci 
máme na práci s klientem klid. Když 
přijedeme do terénu a v bytě je třeba 
pět dětí, které rodiče těžko zvláda-
jí, dožadují se pozornosti, překřikují 
se, zlobí, je práce s klienty náročná. 
Snažíme se rodičům časově přizpů-
sobovat a využíváme dobu, kdy jsou 
děti ve škole. Někdy ale potřebuje-
me vědět, jak rodiče fungují i s dět-
mi, takže se takovým situacím nevy-
hneme.

Musíte třeba reagovat na nálady 
klientů?

Určitě se nám to stane. Někdy tře-
ba vnímáme, že jsou rodiče ve stresu 
a že je za tím nějaký průšvih, o kte-
rém se bojí mluvit. Na to všechno 
musíme umět individuálně reagovat. 

Takže poznáte, co se v rodině dě-
je?

Patří k naší práci, abychom to 
pokud možno poznali. Snažíme se 
s kolegyněmi rozvíjet dovednosti 
v práci s rodinou, ať už je to vedení 
rozhovoru anebo třeba mapování 
potřeb klientů nebo citlivost na růz-
né sociálně - patologické jevy.

Vozíte je i po úřadech?
Na úřady je nevozíme, ale doprová-

zíme je, když potřebují naši podporu 
a pomoc při jednání na úřadech. 

Když uvidíte klienta poprvé, 
odhadnete, co je to zač?

Částečně ano, ale důležité je pak 
stejně s tím člověkem pracovat a 
důkladně zmapovat jeho situaci a 
potřeby. Každý z nich je jedinečný.

HANA ORAVCOVÁ.  Foto: Antonín Zvěřina

H. Oravcová: Rodičům chybí dovednosti
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Městská knihovna

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

1. 6. sobota  MUDr. Cafourek Jiří  Vltavínská 1346 674 01 Třebíč  568 843 787
2. 6. neděle  MUDr. Bednářová Marie  Zdislavina 11 674 01 Třebíč  568 824 359
8. 6. sobota  MDDr. Bělková Anna JemDent s.r.o., Budějovická 1192 675 31 Jemnice  606 035 265
9. 6. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
15. 6. sobota  MUDr. Blažek Ivan  Komenského nám. 30 675 51 Jaroměřice  568 440 495
16. 6. neděle  MDDr. Blažek Jan STRONG DENT s.r.o., Sv. Čecha 840/39 Třebíč 568 844 002
22. 6. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
23. 6. neděle  MUDr. Bartoňková Olga  Vltavínská 1346 674 01 Třebíč  568 808 274
29. 6. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
30. 6. neděle  MUDr. Černoch Vl. ml.  Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
30. 6. neděle  MUDr. Černoch Vl.  Stom. centrum Třebíč s.r.o., Kpt. Jaroše 1123 Třebíč  776 166 268

Pondělí 3. června, 17 hod., sál 
hudebního oddělení. 

BRNĚNSKÉ PODZEMÍ: Česká 
a Solniční ulice / Ing. ALEŠ SVO-
BODA

  
Čtvrtek 6. června, 17 hod., 

hudební oddělení. 
Francouzský klub 2019: Fran-

couzská Guyana, 2. část / Ing. Aleš 
Pokorný

Čtvrtek 20. června, 17 hod., 
hudební oddělení. 

Francouzský klub 2019. Koncert 
Romaina Lateltina aneb Rive-de-
Gier letos podruhé

Čtvrtek 6. června, 15.30 hod., 
pobočka Modřínová

OKÁČEK / MŠ DUHA
S pásmem písniček vystoupí pěvec-

ký soubor, který vede Ladislava 
Zoňová. 

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

Řeky tří moří. 1. část: Labe 
/ PhDr. Ing. Zdeněk Lyčka

2. část: Dunaj, 1. října, 3. část: 
Odra. 14. listopadu.

Sobota 8. června, sál hudebního 
oddělení.

Jeden svět na Zámostí 2019 – 
doprovodný program.

Pátek 7. června, 9.15 hod., dětské 
oddělení.

FLOUK A LÍLA
Petra Dvořáková je spisovatelka a 

scenáristka. 

Pondělí 10. června, 9 hod., dět-
ské oddělení.

SCRIPTORIUM – STUDIO 
BEZ KLIKY

Skriptorium je otevřená dílna - 
písárna, vybavená psacími stolky, 
dřívky a brky, vzory historického  

písma, psacími destičkami z kamene 
i vosku. 

Pondělí 10. června, 9 hod., sál 
hudebního oddělení. 

ARCHITEKTURA V SOU-
VISLOSTECH. 3. ČÁST. MĚS-
TA PRO LIDI / Ing. arch. LUBOR 
HERZÁN

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

Bez kvaltu k Baltu / Ondřej 
Ondera Herzán

Pondělí 24. června, 16.30 hod., 
sál hudebního oddělení. 

Himálaj. 2. část: Treky kolem 
Everestu / Zdeněk Štancl

3. část: 19. září, 4. část: 21. listopa-
du.

Úterý 25. června, 10 hod., dětské 
oddělení.

DAR PROROKA ELIÁŠE
Beseda se spisovatelkou Blankou 

Jehlíkovou autorkou knihy „Dar pro-
roka Eliáše „. 

Výstavy
Labe, Dunaj, Odra / PhDr. Ing. 

Zdeněk Lyčka
Do 28. června, sál hudebního 

oddělení
Fotografie z výprav po řekách, kte-

ré na kajaku sjel diplomat a dobro-
druh Zdeněk Lyčka, bývalý dánský a 
grónský velvyslanec. Vernisáž výsta-
vy s přednáškou v pátek 7. června 
v 17 hod.

CO DĚLAJÍ KUŘÁTKA A MED-
VĚDI / DENNÍ REHABILITAČ-
NÍ STACIONÁŘ NA DRUŽSTEV-
NÍ ULICI

Do 28. června 2019, pobočka 
Modřínová

Společná výstava 1. a 2. oddělení 
stacionáře, na které představí také 
svoje nové maskoty.

Festivaly
7. - 8. 6. ZÁMOSTÍ NA TRUM-

PETCE – Největší letní kulturní fes-
tival v Třebíči zazáří se vší parádou i 
na Trumpetce. Poprvé se Trumpet-
ka stala oficiální součástí hudebního 
festivalu a máte se na co těšit. Zuby 
si na vás brousí dánsko-česká forma-
ce Why Lars, Zen Rodeo z Rakous-
ka a hromada českých a mnohdy i 
místních muzikantů: ProCz, Černý 
čaj, Fuzzy 2012, Mr Cook, Bambus 
a další.

TAKÉ letos se uskutečnila v v Třebíči v parku nad zámkem Férová snídaně. Letos 
se tam sešlo 118 lidé všech generací. Velký úspěch sklidila kopřivová bábovka, ale i 
chléb s česnekovou pomazánkou z Vrátek či brownies a košíčky napečené od studentů 
Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč. Osobní účastí akci podpořila ředitelka 
školy Libuše Kolářová se svojí rodinou. Akce se účastnily i zastupitelky Marie Černá a 
Blanka Kutinová.  Foto: Bára Matějíčková

Snídaně se vydařila

Vernisáž výstavy Přátelé umě-
ní, tvorby a Zámostí se uskutečnila 
v pátek 17. května na nádvoří před 
Galerií Tympanon na třebíčském 
zámku. Organizátoři hudebního fes-
tivalu Zámostí ji pořádají čtvrtým 
rokem.

Od loňska spolupracují s umělec-
kou skupinou CS 156. V jejich režii 
se uskutečnil před vernisáží v sále 
v bývalém lihovaru Malířský happe-
ning s evropskými umělci. Jednalo se 
o první ročník, a i když zájem nebyl 
příliš velký, výtvarníci určitě neztra-

tili chuť v něčem takovém pokračo-
vat. Po úvodních krátkých projevech 
si mohli zájemci vystavovaná díla 
prohlédnout. Následoval hudební 
večer na lihovaru. 

Skupina CS 156 usiluje o podpo-
ru umělecké činnosti mladé genera-
ce, o kulturní a společenský život v 
Třebíči a okolí, hledá a zve podobně 
smýšlející podporovatele a mecená-
še a vyhledává finanční prostředky 
z veřejných a soukromých zdrojů. 
Všechny získané dary používá pro 
realizaci vybraných projektů.  -zt-

GALERII TYMPANON zaplnili milovníci umění.  Foto: Antonín Zvěřina

Zámostí předznamenala 
výstava v Galerii Tympanon

Charitní pečovatelská služba Třebíč 
v letošním roce slaví 25 let své působ-
nosti. Tato služba často pomáhá v 
domácnostech, kde již o nemocného 
člověka nebo seniora pečuje někdo 
z rodiny, například jeden z manželů 
nebo někdo z příbuzných. 

Protože péče není jednoduchá, nabí-
zí pečovatelská služba svoji pomoc. 
Jako podporu pro pečující osoby při-
pravuje nyní i zajímavé setkání, které 
se uskuteční ve středu 19. června od 
9.30 hodin v budově Městského úřadu 

na Masarykově náměstí. 
Jeho náplní bude několik krátkých 

přednášek týkajících se problematiky 
péče o blízkou osobu v domácím pro-
středí. 

Lidé se dozví například o systému 
finanční podpory pečujících, o mož-
nostech využití zdravotních pomůcek 
nebo služeb domácí péče a odborné-
ho poradenství. Na setkání jsou zváni 
nejen pečující, kteří již o někoho doma 
přímo pečují, ale i ti, kdo se na tuto roli 
teprve připravují.  -zt-

Služba slaví výročí
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Výstavy

Divadla a koncerty

Centrum DaR

Třebíčské centrum

Kino Pasáž

Program pro školy

13. 6.- 4. 8.
Milada Vedralová – Divy antiky 

a křesťanství – Galerie Předzámčí - 
Slavnostní vernisáž se uskuteční 12. 
června v 17 hod.

Do 31. srpna - Hana Čertková – 
figurální tvorba - Zámecká ledovna.

Do 9. června - Zdeněk Konvalina 
– Mezi dvěma světy - Galerie Malo-
vaný dům.

Pondělí 3. června v 8. 30 a 10.15 
hod., úterý 4. června v 8.30 hod., 
pro děti MŠ a žáky 1.st. ZŠ – divadlo 
Pasáž

DOBRODRUŽSTVÍ HASTR-
MANA TATRMANA

Muzikálová pohádka v podání her-
ců Divadelní společnosti Julie Juriš-
tové.   

Od středy 29. května do pondělí 
3. června 

ALADIN
Premiéra dobrodružné rodinné 

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

Od soboty 1. do neděle 2. června
GODZILLA II KRÁL MON-

STER 3D
Premiéra akčního dobrodružného 

sci-fi thrilleru USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pondělí 3. do středy 5. červ-
na

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

Od úterý 4. do středy 5. června
LÁSKA NA DRUHÝ POHLED
Premiéra komedie Francie/Belgie. 
Začátky představení v 17 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od čtvrtka 6. do neděle 9. červ-
na

TvMiniUni: ZLODĚJ OTÁZEK
Premiéra animovaného rodinného 

filmu ČR.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od čtvrtka 6. do středy 12. červ-
na

X-MEN: DARK PHOENIX
Premiéra akčního dobrodružného 

fantasy USA.
Začátky představení čtvrtek - nedě-

le ve 2D s titulky v 19.30 hod. pon-
dělí – středa ve 3D dabing v 17 hod.

Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pondělí 10. do středy 12. 
června

ROCKETMAN
Premiéra životopisného hudebního 

dramatu USA/Velké Británie.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pátku 14. do čtvrtka 20. červ-
na

PSÍ POSLÁNÍ 2
Premiéra rodinného filmu USA 

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

Od pátku 14. do neděle 16. červ-
na

RODIČE NA TAHU
Premiéra komedie USA. 
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži do 12 let nevhodný

Od pondělí 17. do čtvrtka 20. 
června

MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ 
HROZBA

Premiéra akčního filmu USA v čes-
kém znění.

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

Od pátku 21. do čtvrtka 27. červ-
na

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
Premiéra animované komedie USA 

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

Od pátku 21. do neděle 23. červ-
na

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

Od pondělí 24. do středy 26. 
června

ŠPRTKY TO CHTĚJ TAKY
Premiéra komedie USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od čtvrtka 27. do soboty 29. 
června

ANNABELLE 3 

ČERVEN 
- měsíc dětí a radovánek

6. 6. 10.30 – 12 PETka jako 
zahrádka (EKO tvoření)

11. 6. 15 – 16.30 Navlékáme 
korálky (odpolední tvoření)

13. 6. 10.30 – 12 Dovádění s pís-
ničkou (akce pro celé rodiny)

18. 6. 16 – 16.30 Infoschůz-
ka k letním družinám a mini-
družinám

20. 6. 10.30 – 12 Kam s dětmi na 
prázdniny aneb Ahoj, léto!

25. 6. 15 – 16.30 Pikantní cizr-
nové placičky

3. 6. 10.30 – 12 Klub Miminko: 
Rodičovství očima maminek

3. 6. 13 – 15 CÍL pro Vysočinu: 
Syndrom vyhoření

4. 6. 10 – 12 FAMILY POINT 
Třebíč: Předcházení dětským úra-
zům v domácnosti

4. 6. 10.30 – 12 Klub Batole: Jak 
předcházet úrazům u dětí

6. 6. 10.30 – 12 Rodičovská koa-
lice – jednotná výchova

6. 6. 15 – 17 OTEVŘENÁ 
ZAHRADA – akce pro celé rodiny 
na zahradě Centra

9. 6. 14 – 17 TÁTA DNESKA 
FRČÍ – koná se na Sokolském stadi-
onu. Soutěžní disciplíny pro všech-
ny, tvoření, odměny pro všechny.

10. 6. 10.30 – 12 Klub Miminko: 
Letní nápoje hravě a zdravě

11. 6. 10.30 – 12 Kurz zdravého 
vaření – téma: Kedlubnový salát s 
mrkví

11. 6. 15.30 – 17 LETNÍ DRUŽI-
NY A MINIDRUŽINY– infoschůz-
ka pro rodiče

12. 6. 10 – 16 VII. veletrh sociál-
ních služeb Třebíčska (prezentace 
sociálních služeb na Karlově nám.) 

13. 6. 10 - 12 TÁTA V CENTRU 
(akce pro rodiče s dětmi – slavíme 
Den otců 16.6.)

20. 6. 15 - 17 Netradiční cvičení 
– akce pro celé rodiny

14. 6. 10 – 12  FAMILY POINT 
Třebíč: EKO dílna – Vítáme léto 

17. 6. 10 – 11.30 Klub Miminko: 
Houpání na míčích

18. 6. 10 - 12 FAMILY POINT 
Třebíč: Cestujeme s dětmi

18. 6. 10.30 – 12 Klub Batole: 
Důležitost rituálů ve výchově dětí

20. 6. 10.30 – 12 EKOATELIÉR 
pro velké i malé: Léto se blíží

20. 6. 15 – 16.30 Kurz zdravého 
vaření – téma: Květák s rajčaty a 
sýrem

24. 6. 10 – 11.30 Klub Miminko: 
Vařila myšička kašičku

25. 6. 10 – 11.30 Klub Batole: 
Lidové písničky

26. 6. 10 - 12 FAMILY POINT 
Třebíč: Kurz Žijeme zdravě – Letní 
osvěžující limonády

27. 6. 10 - 12 Vítej léto (akce pro 
celé rodiny)

27. 6. 14.30 – 16 Zdravá dílna: 
Sýrová svačinka s ořechy

Premiéra mysteriózního hororu 
USA.

Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od pátku 28. do neděle 30. 
června

POKEMÓN: DETEKTIV 
PIKACHU 

Repríza rodinného dobrodružné-
ho filmu USA v českém znění.

Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od neděle 30. června do úterý 
2. července 

SLUNCE JE TAKÉ HVĚZDA
Premiéra romantického filmu 

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

FILMOVÁ PROJEKCE 
V RÁMCI FESTIVALU 

ZÁMOSTÍ 2019
Pátek 7. června
ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
Komediální drama ČR.
Začátek představení v 15 hod.
 
Sobota 8. června
KING SKATE
Dokument ČR.
Začátek představení v 11 hod.

Sobota 8. června
TRABANTEM TAM A ZASE 

ZPÁTKY
Dokument ČR.
Začátek představení ve 13 hod.

Sobota 1. 6. v 19 hod.– Bazili-
ka sv. Prokopa SVÁTKY HUDBY 
S VÁCLAVEM HUDEČKEM

„SKVOSTY BAROKNÍ HUD-
BY“

Účinkují: VÁCLAV HUDEČEK - 
housle, JANÁČKŮV KOMORNÍ 
ORCHESTR

Sobota 8. 6. v 19.30 hod. – Foyer 
divadla Pasáž

CONCENTUS MORAVIAE - IV. 
ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO 
FESTIVALU

„KONCERT NÁRODŮ“ 1. – 26. 
6. 2019

EPOQUE QUARTET

Čtvrtek 13. 6. v 19 hod. – Divadlo 
Pasáž – III. předst. sk. B

DIVADLO V RYTÍŘSKÉ PRAHA
Eric Assous: MŮJ NEJLEPŠÍ 

KAMARÁD

Pátek 14. 6. v 17 hod. – Galerie 
Franta

POVÍDÁNÍ O JOSEFU VAŇKO-
VI

Přednáška s besedou autorky Sabi-
ny Lászlové nad knihou Starosta 
Josef Vaněk.

Pátek 21. 6. v 19 hod. – Dvůr 
Národního domu

KATIE
Kateřina KATIE Vodová – zpěv, 

Martin Látera – kytara, Pavel Němec 
– baskytara, Kristýna Němcová – 
piano, Láďa Vrtal – bicí.

Středa 19. 6. v 19 hod. – Národ-
ní dům

FESTIVAL DIVADLA 2-3-4 HER-
CŮ

DIVADLO UNGELT PRAHA
Felix Mitterer: PARDÁL

Neděle 23. 6. v 19.30 hod. – Bazi-
lika sv. Prokopa

CONCENTUS MORAVIAE - IV. 
ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO 
FESTIVALU

„KONCERT NÁRODŮ“ 1. – 26. 
6. 2019

Petra Kujalová – varhany, Ivana 
Michalovičová – varhany

Sobota 29. a neděle 30. 6. 2019 – 
Areál baziliky sv. Prokopa

SVATOPROKOPSKÁ POUŤ
Historické pouťové atrakce, jar-

mark, občerstvení, kostýmované 
noční prohlídky baziliky sv. Prokopa. 
V programu vystoupí žáci ZUŠ Tře-
bíč, Eva Henychová a Slávek Klecan-
dr, divadlo Studna a další.

Expozice Děti Antonína Kaliny 
- Pamětní síň, Subakova 43 - Stálá 
expozice.

PROMĚNY TŘEBÍČSKÉ ŽI-
DOVSKÉ ČTVRTI - Zadní synago-
ga – Stálá expozice.

Pamětní síň Antonína Kaliny - 
Pamětní síň, Subakova 43 – Stálá 
expozice. 

Expozice KAISERPANORAMA 
- historický stereoskop - Malovaný 
dům – Stálá expozice. 

FRANTA - František Mertl - 
Galerie FRANTA - Národní dům - 
Stálá expozice.

Za řemesly minulosti - Předzám-
čí, areál baziliky a zámku v Třebíči - 
Stálá muzejní expozice.
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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

Koupím

Oznamovatel

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

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

Služby

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 

ČIŠTĚNÍ koberců a SEDACÍCH souprav, 
Tel: 608 700 515 

www.cistenikobercutrebic.cz

Kominictví

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

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. 

Je Vaše tiskárna nenažraná? 

Naše kvalitní  kompatibilní  cartridge a  
tonery ji naučí tisknout levně!  Interne-

tové ceny,   výkup   prázdných  náplní a 
dokonce i provize pro Vás. 
www.TREBSERVIS.CZ, tel.: 604 911 211 
(OC Amos – Komenského nám. 1045/18 
– u přechodu naproti Septiku :-)  

Soudně ověřené překlady 
z a do německého jazyka, tlumočení, 
výuka. Mgr. Jitka Vaňhová, 
tel. 724 658 835.

Překlady a tlumočení 

Náplně do tiskáren

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

Podlahářské práce

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

Pedikúra, manikúra

t05-tfD
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Šesté pokračování seriálu o nejlep-
ších třebíčských atletech a atletkách 
věnujeme nejdelším běžeckým dis-
ciplínám a také chůzi. Obvyklé his-
torické tabulky jsou z nich vedeny 
pouze v maratonu mužů, v ostatních 
se musíme spokojit s časy premiantů 
a premiantek. 

Maratoncem století je symbolicky 
Jan Nechvátal, u něhož si ještě jed-
nou zopakujme, že ve všech vytr-
valeckých disciplínách dodnes pro-
střednictvím svých časů soupeří se 
svými četnými svěřenci. V případě 
maratonu nikdo z nich jeho čas z r. 
1972 nepřekonal. Nejblíž k tomu 
měl na sklonku osmdesátých let 
Zdeněk Kučera, ale i jemu chybělo 
k překonání okresního rekordu své-
ho trenéra více než pět minut. 

Současný boom dlouhých běhů 
se zatím projevil kvalitními časy 
Tomáše Nováčka a Tadeáše Mahe-
la (Atletic Třebíč). Tomáš i Tade-
áš jistě neřekli poslední slovo, navíc 

můžeme předpokládat, že se mezi 
nejlepšími maratonci brzy objeví 
další nová jména. Nejrychlejší závod 
na poloviční trati zaběhl v r. 1998 při 
MČR v Domažlicích Pavel Dudr, ve 
stejném roce dosáhl ve Frankfurtu 
velmi kvalitního času 1:11,16 hod i 
Radek Cingálek. Další časy třebíč-
ských běžců se do každoročních ofi-
ciálních tabulek Českého atletického 
svazu nevešly. 

Mnohem starší jsou nejlepší výko-
ny chodecké. V případě padesátky 
Jiřího Hůlky z r. 1962 jde dokonce 
o nejstarší okresní rekord, jen o rok 
mladší jsou časy nejúspěšnějšího z 
třebíčských chodců, Jaroslava Fialy, 
na desítce a dvacítce. K výkonnos-
ti generace, která vyrostla pod vede-
ním Miloše Morávka, se už žádná 
další nepřiblížila. 

Sestavit dodatečně kompletní cho-
decké tabulky se asi nikdy nepoda-
ří, zde zaznamenejme aspoň výkony 
Milana Pavelky a Pavla Kubeši na 20 

Od Achilla k Spartakovi 1919 – 2019: 
Třebíčští maratonci století

km. Syn další z třebíčských atletic-
kých legend, Vlastimila Pavelky, ušel 
v r. 1996 tuto trať za 1:50:21 hod, 
původně bruntálský borec Kubeša 
dal o rok později dokonce 1:46:16 
hod.

Velmi krátký bude komentář k 
výkonům v kategorii žen. Ty jsou 
vedeny teprve v posledních dvou 
sezonách a není vyloučeno, že exis-
tují kvalitní ženské časy v marato-
nu i půlmaratonu, které jsou zatím 
neznámé. 

Z dostupných výkonů vyplývá, 
že nejlepší třebíčskou maratonky-
ní je Jitka Mahelová z klubu Atletic 
Třebíč, na poloviční trati překonala 
loni triatlonistka Milada Brabcová 
o rok starší maximum další triatlo-
nistky Radky Březnové 1:39:05 hod. 
Na zápisy do ženských chodeckých 
tabulek si třebíčská atletika bude 
muset počkat do druhého století své 
existence. 

Muži
Půlmaraton: 1:05:04 Pavel Dudr 

1998
Maraton: 2:28:24,2 Jan Nechvátal 

1972, 2:33:08 Zdeněk Kučera 1988, 
2:39:45 Ivan Šťastný 1975, 2:44:33,6 
Pavel Štefl 1970, 2:44:45 František 
Křenek 1990, 2:46:13 Tomáš Nová-
ček 2015, 2:48:56 Jaroslav Kučera 
1980, 2:49:34 Tadeáš Mahel 2018, 
2:53:11,4 Karel Juda 1970, 3:09:08 
Karel Suchý 1998 

Chůze 10 km: 45:28 Jaroslav Fia-
la 1963

Chůze 20 km: 1:31:53 Jaroslav 
Fiala 1963

Chůze 50 km: 4:36:18 Jiří Hůlka 
1962

Ženy
Půlmaraton: 1:36:44 Milada 

Brabcová 2018
Maraton: 3:57:32 Jitka Mahelová 

2017  Milan Zeibert

TŘIAČTYŘICET REPRE-
ZENTANTŮ České repub-
liky se utkalo v konkurenci 
více jak 800 závodníků z 30 
evropských zemí o medaile 
na letošním mistrovství Evro-
py ve sportovním taekwondu 
ITF, které se konalo v ital-
ském Rimini. Třebíčský oddíl 
Taekwon-do tentokrát repre-
zentoval, na rozdíl od minu-
lých mistrovství, pouze Voj-
těch Fiala. Tomuto se ve velké 
konkurenci podařilo v disciplí-
ně sportovní boj ve váze do 90 
kilogramů získat skvělé třetí 
místo. -zt-

Fiala vybojoval bronz

Poslední ze čtyř dílů seriálu závo-
dů Českého poháru v aquatlonu s 
názvem AQUATLON CZECHTRI-
SERIES 2019 se konal v neděli 28. 
dubna v Praze 11 ve sportovním are-
álu Jedenáctka vodní svět. Na startu 
nechyběli jako v předešlých poháro-
vých  závodech v Č. Budějovicích, 
Příbrami a Jablonci ani závodníci 
oddílu triatlonu TJ Sp. Třebíč. Na 
tratích od 0,1-1,1 km až po 0,4 - 5,2 
km /plavání-běh/ se do „první desít-
ky“ v jednotlivých kategoriích pro-
bojovalo hned několik jeho zástup-
ců.

V žákovských kategoriích to byli 
na trati 0,1-1,1 km- 8. Martin Kalda, 
5. Nela Bednářová a 7. Tereza Cou-
falová /všichni 10-11 let/, na trati 
0,2-2,2 km - 8. Simona Teplá /12-
13 let/, 4. Michaela Mitisková a 6. 
Adam Trojan /oba14-15 let/. Na 
trati 0,4-5,2 km se umístil na 5. mís-

tě Jan Caha /16-17 let/, na 4. místě 
Ondřej Grulich /junioři 18-19 let/ a 
v kat.60+ obsadil 2. místo Petr Mejz-
lík.

Tento závod ukončil již zmíněný 
čtyřdílný seriál ČP a v něm se mezi 
nejlepší „desítkou“ v jednotlivých 
kategoriích umístili mezi žákyněmi 
12-13 let na 10. místě Šárka Krato-
chvílová /2460 b./, mezi žáky 14-15 
let na 5. místě Adam Trojan /2640 
b./ a na 6. místě Michaela Mitisko-
vá /2620 b./, dorostenka /16-17 
let/ Nikola Procházková obsadi-
la 5. místo /2650 b./, junior Ond-
řej Grulich /18-19 let/ obsadil také 
5. místo /2640 b./, mezi muži 40-
49 let se na 6. místě umístil Dušan 
Procházka/2520 b./ a v kat. 60+ 
obsadil 3. místo Petr Mejzlík /2790 
b./. Tyto výsledky vynesly klub TJ 
Spartaku Třebíč mezi českou elitou 
8. místo.  -zt-

Třebíčští závodníci se 
na Českém poháru neztratili

Skupina triatlonistů nejen z Kra-
je Vysočina odstartovala svoji další 
závodní sezónu 5. května na olym-
pijských distancích v chorvatské 
Poreči. Závodu ze série Ironman se 
zúčastnilo celkem asi 400 závodní-
ků. Plavání bylo díky povětrnostním 
podmínkám (teplota vody 15 stup-
ňů, vzduch 9 stupňů) zkráceno na 
800 metrů.

Na 40 kilometrech cyklistiky a 10 
kilometrech běhu provázelo spor-
tovce nejen chladné, ale i větrné a 
deštivé počasí. Na startovní čáru se 
postavili kromě dalších českých tri-
atlonistů z Havlíčkova Brodu, Jihla-
vy a Brna i zástupci oddílu triatlonu 
TJ Spartak Třebíč. Miroslav Gottlieb 
v rychlém čase 2:13,33 hod. obsa-
dil 15. místo ve své věkové katego-
rii. Čas 2:21,27 hod. zajistil Miladě 
Brabcové vítězství mezi ženami stej-
né věkové kategorie, celkové 6. mís-
to. Úspěšní a spokojení byli i ostatní 
závodníci výpravy – Miloslav Bayer 
(1. místo v kat.), Jan Kučera (2. mís-
to) a Jaromír Lapeš (16. místo). 

Po závodě triatlonisty nečekal 
návrat domů. V polovině následují-

cího týdne se přemístili ještě více na 
jih, do černohorského Kotoru, kde 
se k nim připojila další početná sku-
pina českých triatlonistů. V krásném 
městě na pobřeží Jaderského moře 
se v neděli 12. května na start závo-
du Ocean Lava Montenegro s obje-
my halfironmana postavilo asi 600 
závodníků z celého světa. 

I v tomto závodě bylo plavání z 
důvodu nízké teploty vody 12 stup-
ňů zkráceno, tentokrát na 1000 met-
rů. Ani během 90 km cyklistiky a 21 
km běhu nepanovalo ideální počasí. 
Výsledky závodu však déšť nezhatil. 
Třebíčský triatlonista Miroslav Gott-
lieb závod dokončil ve výborném ča-
se 4:27,59 hod. 

Tímto časem obsadil 6. místo ze 
71 mužů ve věkové kategorii 40-44 
let. Z celkového počtu 363 mužů tak 
obsadil 40. pozici. Milada Brabcová 
vybojovala 3. místo ve své kategorii, 
mezi 78 ženami doběhla na 7. mís-
tě v čase 4:48,13 hodin. Ani ostatní 
čeští závodníci se neztratili a před-
vedli velmi kvalitní výkony, které 
dávají příslib do dalších závodů nové 
triatlonové sezóny.  -zt-

Triatlonisté zahájili sezónu

Tenisté a baseballisté, ale také hoke-
jisté, fotbalisté a zástupci dalších spor-
tů si našli cestu na přednášku Mgr. 
Michaely Dobešové „Kompenzač-
ní cvičení při jednostranné sportovní 
zátěži“, kterou pořádal Horácký Teni-
sový Klub (HTK) Třebíč společně s 
baseballisty Třebíč Nuclears. 

Spoluzakladatelka a koordinátor-
ka Vzdělávacího centra pro fyziote-
rapeuty Nemocnice Třebíč nejdříve 
mladé hráče a jejich rodiče seznámi-
la se správnými návyky pro efektivní 
trénink. 

Konkrétní kompenzační cviky pak 
názorně předvedla ve spolupráci s 
několikanásobným mistrem Evropy a 

účastníkem baseballového mistrovství 
světa Miroslavem Křivánkem. 

Kompenzační a protahovací cviky 
byly vybírány s ohledem na to, aby je 
využili nejen sportovci, ale třeba i lidé 
z kanceláří. Podle ohlasů určitě nezů-
stane přednáška ojedinělou a Mgr. 
Dobešová přidá v blízké době další na 
podobné téma. 

Oproti té původní by další přednáš-
ka měla být více specializovaná a její 
obsah mohou ovlivnit i zájemci z řad 
veřejnosti. Stačí například, když na fa-
cebookové stránce @trebicnuclears 
uvedou do komentáře pod příspěvek, 
na jaké obtíže si přejí, aby se v přednáš-
ce zaměřila. -zt-

Kompenzační fyzioterapeutické 
cvičení ovlivní nejen sportovce
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Turistika
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
 - Klubovna u rybníka „Babák“, 
kontakt Ing. Ladislav Tomáš, 

tel : 776 143 134

1. 6.  2019 Setkání čtenářů časo-
pisu Turista, turistická akce s cílem 
na Čeřínku, u chaty KČT. V 10.00 
hodin vycházka po NS Čeřínek, 
14.00 - 17.00 hodin program u cha-
ty. Odjezd z Třebíče vlakem z hl. n. v 
6.10, 8.34 / Boroviny v 6.14, výstup 
Kostelec (4,5 km), Dolní Cerekev 
(5,5 km), Dvorce (6 km), Rantířov 
(10 km), Batelov (15 km), Návrat 
vlakem z Kostelce v 14.15, 14.45, 
16.15, 16.47.

1. 6.  2019 Ždírecký okruh, turis-
tický pochod ve Ždírci nad Doub-
ravou, start v klubovně SDH, trasy 
pěší 10, 20 a 30 km, cyklo 25, 35 a 
50 km. Odjezd vlakem z Třebíče hl. 
n. v 6.10, 8.34 / Boroviny v 6.14. 
Návrat vlakem ze Ždírce v 15.19, 
17.20.

1. 6.  2019 Měřínská padesát-
ka, turistický pochod v Měříně, 
start na fotbalovém hřišti, trasy pěší 
7, 15, 25, 35, 50 a 100 km, cyklo 25 
- 100 km vedou na Chlumek, Záti-
ší a Vržanov. Odjezd vlakem z Tře-
bíče hl. n. v 6.10 / Boroviny v 6.14, 
přestup Jihlava na autobus v 7.40. 

Návrat z Měřína autobusem v 14.49, 
15,12, 16.49, 17.12.

8. 6.  2019 Putování k Javoru, 
turistický pochod v Trnavě u Tře-
bíče, trasa pěší z Trnavy 16 km, z 
Třebíče 21 km, cyklo 19 až 56 km. 
Start v Třebíči ZŠ Kpt. Jaroše od 
7.30 do 9.00 hodin, v Trnavě hos-
tinec U Toma od 7.30 do 10.00 
hodin. Lze využít autobusový spoj 
do Trnavy z Třebíče v 8.45, do Tře-
bíče z Trnavy v 14.26, 18.47.

15. 6.  2019 Kolem Doubravníku, 
turistický pochod v Doubravníku 
u Tišnova, start radnice na náměs-
tí, trasy pěší 11, 18, 25, 36 a 46 km, 
cyklo 28 a 65 km. Trasy vedou na 
Maňovou, Klokočí, Sejřek, Nedvědi-
ci, Křížovice, Sýkoř a Běleč. Doprava 
vlastními auty.

15. 6.  2019 Hvězdicový výstup 
na Čeřínek, turistický pochod 
s cílem u chata KČT na Čeřínku 
mezi 9.00 - 15.00 hod. Odjezd z Tře-
bíče vlakem z hl. n. v 6.10, 8.34 / 
Boroviny v 6.14, výstup Kostelec 
(4,5 km), Dolní Cerekev (5,5 km), 
Dvorce (6 km), Rantířov (10 km), 
Batelov (15 km), Návrat vlakem 
z Kostelce v 14.15, 14.45, 16.15, 
16.47.

15. 6.  2019 Vídeňský pochod, 
turistický pochod ve Vídni, okres 
Žďár nad Sázavou, start v kulturním 
domě, trasy pěší 9, 19, 38 km, cyk-
lo 38 km. Od 16.00 hodin Vídeňská 
lávka, přejezd lávky na kole a na tra-
kaři. Doprava vlastními auty.

19.- 23. 6.  2019 Lužické hory. 
Autobusový výlet. ST přes Kersko 
po Hrabalově NS do Nymburka, 
ČT přes vrchol Luže a skalní měs-
ta v Německu, vrchol Hvozdu, PÁ 
ze Zittau přes Oybín, SO z Nového 
Boru přes Klíč, NE kolem Doubra-
vy do Žlebů. Ubytování s polopen-
zí Heřmanice v Podještědí. Odjezd 
autobusem v 6.00 od AN Třebíč. 

22. 6.  2019 Chotěbořské puto-
vání, turistický pochod v Chotě-
boři, start v 7.00 hodin Than-gong 
Restaurant, trasy pěší 15, 25, 50 km, 
cyklo 20, 40, 70 km vedou na Zálesí, 

Novou Ves, Zkamenělou řeku, Uhel-
nou Příbram, Leškovice a Vepří-
kov. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. 
v 8.34. Návrat vlakem z Chotěboře 
v 15.31, 17.32.

23. 6.  2019 Po Vysočině s Gus-
tavem Mahlerem, pěší trasa 20 km. 
Odjezd autobusu (zdarma) z Jihla-
vy v 7.30 z ul. Legionářů do Želiva. 
Vycházka přes Kaliště do Humpol-
ce. Do Jihlavy vlastními auty. Návrat 
z Humpolce autobusem v 12.35, 
13.45, 16.35.

29. 6.  2019 Kamenské aleje, 
turistický pochod v Kamenné, start 
Žižkův kopec, trasy pěší 5, 10, 20 
km, cyklo 20, 50 km. Odjezd vla-
kem z Třebíče hl. n. v 6.10 nebo 8.34 
/ z Boroviny v 6.14. Návrat vlakem 
z Kamenné v 12.19, 14.20, 16.20, 
18.19. -zt-

Marek skončil bronzový

STANISLAV MAREK skončil v Pol-
sku na stupních vítězů. 
 Foto: Josef Kropáč

V Toruni v Polsku  se konalo 
Mistrovství světa veteránů v chů-
zi  v hale.  Z Třebíče se mistrovství 
zúčastnil závodník Spartaku Třebíč 
Stanislav Marek. V kategorii 76 – 80 
let získal bronzovou medaili v chůzi 
na 10 kilometrů s časem 1:17:33. 

Vrátil se nedávno z klubu   Sokol 
České Budějovice, kterému pomá-
hal se udržet v první atletické lize. 
Letos opět závodí za Spartak Třebíč. 
Začátkem března se již také zúčastnil 
mistrovství veteránů v Jablonci nad 
Nisou, kde získal ve své kategorii 
druhé místo na tři kilometry chůze. 
Po přepočtu kategorií skončil celko-
vě  čtvrtý. Startoval také v Olomouci 

na mistrovství veteránů mimo dráhu 
na deset kilometrů, kde obsadil prv-
ní místo. -zt-

Letos už obvyklé větrné poča-
sí provázelo I. kolo I. ligy, které na 
městském stadioně uspořádali atle-
ti Spartaku Třebíč. Družstvo mužů 
při něm využilo domácího prostře-
dí a po závěrečném náporu ve sprin-
terské i čtvrtkařské štafetě obsadilo 
druhou příčku za vítěznou Spartou 
Praha. 

Vedoucí družstva Jiří Kliner stejně 
jako v předchozích sezonách sesta-
vil svůj tým tak, aby pokryl všech-
ny disciplíny a také téměř ve všech 
bodoval. Dle počtu získaných bodů 
k úspěchu přispěl nejvíc Tobiáš 
Dvorský, který v obou sprintech 
zaběhl svá letošní maxima a zároveň 
v obou vybojoval třetí místa. 

V dálce mu k šesté příčce stači-
ly dva pokusy, zbylé vynechal, aby 
bolavá záda pošetřil na štafetu, v níž 
pak skvěle zaběhl třetí úsek. Druhým 

nejužitečnějším členem družstva byl 
Matyáš Vích, kterému se jako jedi-
nému podařilo zvítězit v individu-
ální disciplíně, když na cílové pásce 
čtvrtky plotů o setiny udolal zkuše-
ného Rejmona ze Spartaku Praha 4. 

Pochvalu za zodpovědný přístup 
zaslouží všichni zúčastnění, zvláštní 
zmínku však věnujme šestnáctileté-
mu Michalu Krátkému, který měl 
v domácím prostředí prvoligovou 
premiéru. V individuálních disciplí-
nách sice zůstal těsně za bodovaný-
mi místy i svými osobními rekordy 
(čtvrtku zaběhl týden před ligou na 
krajských přeborech ve vícebojích za 
51,67), svůj první půlbod však získal 
v záložní sprinterské štafetě. 

Tak jako Krátký vstupovala v minu-
losti do prvoligových klání ve věku 
patnácti či šestnácti let řada třebíč-
ských talentů, z nichž jen někteří své 

Atleti vstoupili do I. ligy druhým místem
předpoklady naplnili. Přejme Micha-
lovi, jehož po Petru Velebovi převzal 
do tréninkové péče Jiří Kliner, aby 
on svůj talent nepromarnil. 

Z výkonů atletů Spartaku Třebíč 
v I. kole I. ligy: 100 m: 3. Dvorský 
11,21 (v rozběhu 11,05), 9. Běhou-
nek 11,50, 14. Kincl 11,77, 16. Dra-
hota 11,81. 200 m: 3. Dvorský 
22,17, 4. Drahota 22,72, 11. Kincl 
23,81, 13. Krátký 24,34. 400 m: 7. 
Janík 51,04, 11. Krátký 51,70. 800 
m: 6. Janík 2:00,05. 10 000 m: 12. 
Nezveda 36:14,37. 

110 m přek: 2. Běhounek 15,96, 
5. Vích 16,26. 400 m přek: 1. Vích 
54,93. 4 x 100 m: 2. Běhounek 
Havel Drahota Dvorský 42,40, 9. 
Kincl Krátký Padělek Janík 45,75. 
4 x 400 m: 2. Havel Vích Běhou-
nek Janík 3:25,18. Chůze 10 km: 4. 
Zeibert 65:27, 8. Marek 76:45. Tyč: 
7. Padělek 363. Dálka: 6. Dvorský 

664, 7. Havel 656, 9. Běhounek 635. 
Trojskok: 3. Havel 13,49. Koule: 
2. Vilímek 15,31, 8. Kliner 13,60, 9. 
Veselý 13,54. 

Disk: 5. Vilímek 42,28, 6. Svobo-
da 38,93, 8. Veselý 38,45, 11. Kliner 
35,10, 12. Padělek 34,07, 13. Tomek 
32,88. Kladivo: 5. Tomek 44,93, 
8. Veselý 32,10. Oštěp: 9. Bartoš 
51,94, 10. Padělek 48,90, 11. Havel 
47,54, 13. Vilímek 45,89. 

Pořadí družstev: 1. Sparta Praha 
176,5 bodu, 2. Spartak Třebíč 153, 3. 
Domažlice 147, 4. Karlovy Vary 138, 
5. České Budějovice 134, 6. Spartak 
Praha 4 124, 7. Pacov 93, 8. Stará 
Boleslav 86,5. 

Body v I. kole: Dvorský 23,25, 
Vích 19,25, Běhounek 17,5, Havel 
16,5, Vilímek 15, Janík 11,75, Dra-
hota 9,25, Veselý 8, Zeibert 7, To-
mek 6, Padělek 5,5, Svoboda 5, Kli-
ner 3. Marek 3, Bartoš 2, Kincl 0,5, 
Krátký 0,5, Nezveda 0.  miz

Mejzlík a Mikoláš zvítězili
Prvním závodem  byl v sobotu 18. května zahájen Světový pohár v kvad-

riatlonu 2019. Stalo se tak v krásném prostředí přehrady Křetínka nedale-
ko Lazinova u Letovic. Utkali se tam přední čeští a zahraniční závodníci při 
závodu WQF World Cup -  Sprint Distance /plavání 0,75- kolo 20-kajak 
4-běh 5 km/.

Závod významně ovlivnilo dosavadní počasí. Někteří závodníci svoji účast 
odvolali během týdne a na místě někteří vůbec nenastoupili vzhledem k 13 
stupňové vodě. Plavání bylo vzhledem k teplotě vody zkráceno na 400 met-
rů, ostatní disciplíny proběhly podle pravidel rozpisu. 

Do startu nastoupili závodníci z pěti zemí /DE,HU,PL,IT a CZE/. Mezi 
nimi byli i závodníci z Třebíče Petr Mejzlík - kat.M60-69let /TJ Spartak/ a 
Zdeněk Mikoláš - kat. M70+ /KLM/. Oběma se závod vydařil a své kate-
gorie vyhráli v časech 1:55,03 h resp. 2“12,52 h. Vítězem se stal obhájce 
Světového poháru Tomáš Svoboda /ČR/ v čase 1:22:04 h před Maďarem 
Ferencem Czimou /-3,41min/. -zt-
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Obèerstvení 

po celý den

Akce se koná za každého 
poèasí

Dárek pro každého malého 
návštìvníka

Program:

 komentované prohlídky výroby

 personální koutek s možností získání informací o zamìstnání

 prezentace Støední prùmyslové školy Tøebíè (vozy Kaipan, 
umìleètí kováøi a pasíøi)

 prezentace Sboru dobrovolných hasièù Okøíšky

 folklórní soubor Okøešánek

kce se koná za každého

oèasí

árek pro každého maléhoo
á š ì ík

ní 

n

moderátor MILAN ØEZNÍÈEK 

zábavná show MAXIM TURBULENC

kouzelník a komik RICHARD NEDVÌD

kapela HAMLETI 

Program pro dìti:

 animaèní program a soutìže o ceny s DDM Tøebíè

 tvoøivé dílnièky s Denním centrem Barevný svìt 
a šicí dílnou Vrátka

 výukový program s ekocentrem Chaloupky

 skákací hrad, nafukovací pøekážková dráha

 malování na oblièej, airbrush tetování

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ

sobota 15. èervna 2019, od 13 hod
areál výrobního závodu

FRAENKISCHE CZ, Okøíšky

ávštìvnvv íka
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