
září

Na náměstí 
bude jarmark 

Zdravé město Třebíč zve na jarmark 
BIO/EKO a výrobků s označením 
Vysočina regionální produkt. Usku-
teční se ve čtvrtek 12. září na Karlově 
náměstí v Třebíči od 9 do 16 hodin. 
Součástí se stane kuchařská show Ryba 
na talíři. Od 16 hodin vystoupí folklor-
ní soubor Bajdyšek.  -zt-

Zaměří se 
na léčení nemocí

Přednáška pro zdravé i nemocné a 
pro ty, kteří hledají nové cesty a rozši-
řují obzory Umění být zdravý se koná 
ve čtvrtek 12. září od 17.30 hodin v 
hotelu ATOM. Slova se ujme MUDr. 
Jan Vojáček, známý a oblíbený lékař,  
který vystupuje v debatách s Jaro-
slavem Duškem. Svými znalostmi a 
vědomostmi odhaluje skutečné příči-
ny nemoci a boří mýty a mění pohled 
na nemoc a její léčení.  -zt- 

Otevřeli úschovny 
Íčko a Student point otevřeli v Tře-

bíči nové úschovny zavazadel, Íčko na 
vlakovém nádraží a Student point na 
autobusovém nádraží. Doba provo-
zu úschovny bude stejná jako běžná 
otevírací doba obou poboček, na Íčku 
každé pondělí až čtvrtek od 7.30 do 18 
hodin a v pátek od 7.30 do 16 hodin. 
Na Student pointu každé pondělí až 
čtvrtek od 13 do 17 hodin a v pátek od 
13 do 15.30 hodin.  -zt-

SLAVNOSTI TŘÍ KÁPÍ. Na Podzámeckou nivu zamířily jako v jiných letech stovky diváků.  Foto: Antonín Zvěřina

Místopředseda vlády a ministr 
průmyslu Karel Havlíček navští-
vil třebíčský Alternátor. 

� Antonín Zvěřina

Ekotechnické centrum Alterná-
tor v Třebíči navštívil místopředse-
da vlády a zároveň ministr průmyslu 
a obchodu Karel Havlíček (nestra-
ník za ANO). Ten na Vysočinu zaví-
tal na pozvání poslankyně Moniky 
Oborné (ANO 2011). 

V Alternátoru se ministr a poslan-
kyně sešli na závěr návštěvy s novi-
náři. „Jsem velice rád, že jsme mohli 
tento energetický region, Kraj Vysoči-
nu, navštívit. Je to z toho důvodu, že se 
připravuje rozšíření Jaderné elektrárny 
Dukovany,“ vyjádřil se v úvodu Hav-
líček. 

Naznačil, že nyní se uskutečňu-
je proces přípravy. Připomněl, že 
na počátku července vláda vybrala 
lokalitu, předběžný jízdní řád i něk-
teré časové úseky. 

„V tuto chvíli jednáme v politických 
rovinách, v Evropské komisi a na 
úrovní vlády a společnosti ČEZ, která 
bude investorem,“ poukázal ministr. 

Sdělil, že se připravují potřebné 
dokumenty a důležitá jsou i jednání 
se všemi partnery v rámci regionu. 
Má radost, že celá Vysočina výstav-
bu bloků u elektrárny podporuje. 
Poznamenal, že Energoregion Tře-
bíčsko, který se zasazuje o dostavbu, 
nyní sdružuje 130 obcí, což zname-
ná zhruba 100 tisíc obyvatel. 

Podle průzkumu hospodářské 
komory 83 procent firem v oblasti 
Vysočiny je pro jádro a na Třebíč-

sku 92 procent. „Všichni si uvědomu-
jí, že se jedná o perspektivní oblast 
v zaměstnanosti v regionu, má vliv na 
kultivaci krajiny a na životní prostře-
dí,“ poznamenal Havlíček. 

Připustil, že něco takového, jako 
je Ekotechnické centrum Alterná-
tor ještě nenavštívil. 

„Děti se tady mohou seznámit s tím, 
co je to energetika a s jednotlivými 
zdroji energie. Mohou se i podívat, 
jak to funguje ve světě,“ sdělil Hav-
líček. 

Nastínil, že budovat nový jader-
ný zdroj znamená i to, že se musí 
začít vzdělávat další generace lidí, 
kteří v elektrárně budou pracovat. 
Upozornil, že v roce 2050 se bude 
v České republice téměř polovina 
energie vyrábět z jádra. 

 (Pokračování na str. 3)

Ministr dostavbu podporuje
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Za necelé dva roky, které uply-
nuly od čtvrtého sjezdu SSM, se 
hodně změnilo v celé naší společ-
nosti i mládežnické organizaci. 
V listopadu se uskuteční celostátní 
konference Socialistického svazu 
mládeže, jenž projedná řadu obsa-
hových otázek. 

Chceme-li svoji práci dělat lépe a 
kvalitněji, být organizací s vysokou 
autoritou, jejíž slova mají váhu, je tře-
ba, aby se na rozhodování o dalším 
rozvoji SSM podílelo co nejvíce mla-
dých lidí se zcela jasným cílem nepři-
hlížet, nebýt pasivním vykonavatelem 
rozhodnutí jiných, ale stát se aktivním 
a iniciativním spolutvůrcem dalšího 
rozvoje socialismu v naší zemi.

O to nám musí jít v každé základní 
organizaci, vždyť rozhodnutí výroč-
ních členských schůzí ovlivní nejen 
činnost vlastní ZO SSM na celý rok, 
ale i komplexní práci Socialistického 

svazu mládeže.
Výroční členské schůze se budou 

konat v období, v němž se uskuteč-
ní výroční členské schůze stranických 
organizací a konference stranických 
orgánů před XVIII. sjezdem KSČ. 
V čase dynamických změn v životě 
společnosti jde o to, aby 
ZO SSM všude aktiv-
ně přispívaly k přestavbě 
a demokratizaci, aby se 
neuzavíraly do vlastních 
řad. 

Výroční členské schůze ZO SSM 
se uskuteční v souladu se stanovami 
Socialistického svazu mládeže v termí-
nech od 15. listopadu do 31. prosince 
na středních a vysokých školách, od 1. 
ledna do 28. února v organizacích pra-
cující mládeže, od 15. listopadu do 28. 
února v místě bydliště.

Měli bychom zhodnotit výsledky 
činnosti organizace od minulé výroč-
ní schůze i to, jak jsme v tomto obdo-

bí hospodařili. V oblasti činnosti SSM 
se zamyslet nad tím, co se povedlo, 
zda jsme splnili své plány a v čem ne 
a proč.

A hlavně jak se na výsledcích podílel 
každý člen organizace, zda děláme to, 
co nás skutečně zajímá i co je užitečné 

a přitažlivé pro ostat-
ní. Vyjádřit se k tomu, 
co trápí mladé lidi na 
pracovišti, ve škole, 
v místech bydliště.

A navrhnout, s kým 
a kde bychom měli tyto otázky řešit. 
S čím se obrátíme na svazácké orgá-
ny, s čím na vedení hospodářské pra-
covníky, stranickou organizaci, spo-
lečenské organizace Národní fronty, 
poslance zastupitelských orgánů všech 
stupňů.

A co my sami uděláme pro odstra-
nění těch věcí, které se nám v kon-
krétním místě, ale i v celé společnosti 
nelíbí. Shodnout se na tom, kteří z nás 

budou řídit činnost naší organizace 
další rok.  

Můžeme vybrat více kandidátů, roz-
hodnout o nich tajným hlasováním. 
O kom? O předsedovi SSM, členech 
výboru ZO SSM a revizorech. Schva-
lovat budeme vedoucí svazáckých 
skupin, některé z nás pověříme i prací 
ve funkcích instruktorů a oddílových 
vedoucích PO SSM.

Ty, kteří by především měli mít na-
ši důvěru a podporu, aby se nám spo-
lečně práce dařila. Stanovit si cíl, pro-
gram ZO SSM na další rok. Usilujeme 
o to, aby se stal programem mladých 
lidí v okruhu působnosti ZO SSM.

Diskuzi věnujme především tomu, 
co by měl program obsahovat. Chce 
to nápad. Možná se shodneme na 
tom, že některý z těch našich by mohl 
inspirovat ostatní ZO SSM a zašle-
me ho na OV SSM. Hlavní ale je, aby 
naše nápady nezapadly a v činnosti se 
realizovaly.           

Před výročkami organizací 
Socialistického svazu mládeže

Připravit oba židovské festi-
valy je velice náročné.
� Antonín Zvěřina 

Oživené židovské město a 
Šamajim, festival židovské kultury 
patří v Třebíči k tradičním akcím 
o prázdninách. Lví podíl na jejich 
pořádání má vedoucí turistických a 
informačních center Dagmar Jurá-
ňová. 

Vysvětlila, že Šamajim je festival 
zaměřený vyloženě na židovskou 
kulturu, tradice, zvyky, hudbu a 
gastronomii. 

Oživené židovské město nebo-
li Ožižim, je slavností navracející 
židovskou čtvrť do dob minulých a 
nesoustředí se jenom na židovskou 
kulturu.

„Příprava trvá v podstatě celý rok. 
Už po skončení aktuálního ročníku 
vznikají nápady na to, co bychom 
mohli připravit pro příští rok. I sami 

účinkující přicházejí s novými pod-
něty a kontakty. Nejintenzivněji na 
skladbě a načasování programu pra-
cujeme s kolegy brzy zjara a postup-
ně dolaďujeme podrobnosti,“ pouká-
zala. 

Myslí si, že v posledních letech 
je těžší připravit spíše Oživené 
židovské město, protože program 
je nabitý od rána do noci, přibývá 
účinkujících a míst, kde se program 
koná a všechno do sebe musí pěkně 
zapadnout a ladit. 

„Reakce účastníků obou akcí byly 
příjemné, alespoň ty, které se ke mně 
dostaly. Věřím, že si návštěvníci obě 
akce užili stejně jako my, kteří jsme je 
připravovali a nenechají si ujít příští 
ročník,“ naznačila Juráňová.

Ujistila, že už nyní se plánují příš-
tí ročníky. „Jsou stanoveny termíny 
pro rok 2020 a měli jsme už i první 
pracovní schůzku. My se už moc těší-
me,“ dodala Dagmar Juráňová.

ŠAMAJIM, festival židovské kultury má mnoho příznivců.
 Foto: Antonín Zvěřina

Obě akce v Židovské čtvrti se vydařily

O zřízení přímé vlakové linky 
z Třebíče do Prahy usiluje senátorka 
za Třebíčsko Hana Žáková. Obráti-
la se na radu města v Třebíči, zda její 
aktivity jsou jí blízké.

 „Svým usnesením dáváme najevo, 
že tuto aktivitu plně podporujeme a 
město učiní vše proto, aby linka zača-
la plnit svoji úlohu,“ prohlásil starosta 
Pavel Pacal. 

Doplnil, že radnice může navá-
zat jednání se zřizovatelem dopravy 
v kraji Krajem Vysočina, s Českými 
drahami ohledně jízdních řádů i dal-
ších zainteresovaných subjektů. 

„První rovina je záměr a druhý to 

technicky provést,“ zdůraznil Pacal. 
Naznačil, že není možná žádná jiná 
trasa než přes Jihlavu, Havlíčkův 
Brod dále na Prahu. 

Netajil, že problémem je i to, že trať 
mezi Třebíčí a Jihlavou není elektrifi-
kovaná. Dalším je naplněná kapacita 
tratě mezi Havlíčkovým Brodem a 
Prahou. 

„Výrazně by pomohla elektrifika-
ce tratě mezi Brnem a Jihlavou. Ta se 
sice plánuje, ale naráží v jedné části na 
stanovisko ochránců přírody. Z uvede-
ných důvodů je předčasné říkat, kdy 
vlak přímo z Třebíče do Prahy pojede,“ 
netajil starosta Pacal.   -zt-

Město Třebíč by přivítalo 
přímé spojení s Prahou
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Ministr dostavbu podporuje
(Dokončení ze str. 1)

„To je o 20 procent víc než dnes. To 
znamená, že opravdu potřebujeme 
odborníky na obsluhu elektráren. A 
tím se musíme zabývat už nyní. Zamě-
řit se na střední technické školy i vysoké 
školy. Počítám s tím, že se na podzim 
sejdu se všemi rektory vysokých škol,“ 
informoval Havlíček. 

Vysvětlil, že s nimi bude disku-
tovat, kolik studentů by mělo být 
na těchto školách se zaměřením 
na jadernou energetiku za pět či za 
deset let. Je třeba už nyní děti upo-
zornit, jaká pracovní místa vzniknou 
během deseti či patnácti let. 

Ke slovu se dostala i Oborná, kte-
rá v úvodu naznačila, že informace 
ministra byly vyčerpávající. „Jsem 
velice ráda, že ministr pozvání na 
Vysočinu přijal a navštívil i některé 
firmy. A rozšíření Jaderné elektrárny 

Dukovany je pro region klíčové. Jsme 
rádi, že je  to nyní priorita a vyslovili 
jsme ministrovi Havlíčkovi naši podpo-
ru,“ konstatovala. 

Prostor dostali i novináři na dota-
zy. První zněl, kdy bude znám doda-
vatel bloků. Havlíček poukázal, že 
nyní je důležité dotáhnout smlouvy 
se společností ČEZ a jednat s Evrop-
skou komisí. 

„Otevřené výběrové řízení chceme při-
pravit v příštím roce a mým zájmem je, 
aby se dodavatel vybral do konce roku 
2022,“ netajil Havlíček. Pak nastane 
čas na doladění technických věcí.  

„Pokud všechno půjde dobře, stavět 
by se mohlo začít okolo roku 2030. To 
znamená, že mezi roky 2035 až 2040 
by mohl být nový jaderný zdroj dosta-
věn,“ zdůraznil Havlíček. Doplnil, že 
součástí přípravy se stanou i úpravy 
silnic na dopravu technologií. 

Do konce roku by měl být zpraco-
vaný patřičný dokument. Vláda také 
pracuje na novém stavebním záko-
nu, který zjednoduší povolení ke 
stavbám. Havlíček si myslí, že peníze 
nebudou problém. 

Česká republika loni byla pokud 
jde o ekonomickou stabilitu na prv-
ním místě v Evropě, nyní na čtvrtém. 
Na investice v příštím roce poputuje 
80 miliard korun a dalších 55 miliard 
z evropských strukturálních fondů. 

Upozornil, že společně s banka-
mi se připravuje Národní rozvojový 
fond, do kterého by mělo doputovat 
prvních sedm miliard korun. „Zdro-
jů tedy máme poměrně dost,“ podotkl 
Havlíček. Dodal, že nyní se uvažu-
je v případě Dukovan o výstavbě 
jednoho bloku s možností výstavby 
druhého s ohledem na dostatečné 
chlazení.     

Nové podzemní nádrže u fotbalo-
vého hřiště HFK Třebíč v Janáčkově 
stromořadí v Třebíči mají zajistit dal-
ší možnost zachytávání dešťové vody. 
Ty doplní stávající nádrže. „Stáva-
jící nádrže ale už nemají dostatečnou 
kapacitu,“ poukázal starosta Pavel 
Pacal. 

Vybudování si vyžádá předběž-
ně částku 500 až 600 tisíc korun. 
Nádrže hodlá město vybudovat na 
podzim letošního roku. Pacal zdů-
raznil, že žádné sportoviště ve měs-
tě nevyužívá k zalévání ploch pitnou 
vodu. 

Pokud jde o nové nádrže, jedná se 
o tři nádoby o souhrnné kapacitě 45 
kubíků. Pacal doplnil, že město při-
pravuje projekt na stejné nádrže u 
Základní školy Kpt. Jaroše. Voda by 
posloužila k zalévání zahrady. Tam 
by mohla s realizací pomoci dotace. 

„Po vyhodnocení zkušeností můžeme 
uvažovat o nádržích i u dalších škol,“ 
naznačil Pacal. Vysvětlil, že zachy-
cování dešťové vody je složité, do 
kanalizace voda odtéká svody uvnitř 
budov. Ani to by ale neměl být pro-
blém.  -zt-

Vybudují nádrže

Výstavu uvedli bývalý velvy-
slanec v Bělorusku Jiří Karas 
a výtvarník Boris Kjulleněn 
mladší. 

� Antonín Zvěřina

Bělorusko - moje srdce, zlatá 
země, tvorbu současných bělorus-
kých výtvarných umělců, si mohou 
zájemci prohlédnout ve Výstavní síni 
Předzámčí pouze do neděle 1. září. 
Vernisáž se uskutečnila ve středu 14. 
srpna.

Úvodního slova se zhostil bývalý 
velvyslanec v Bělorusku Jiří Karas, 
který se na přípravě výstavy výrazně 
podílel. V úvodu kvitoval s povdě-
kem účast a poděkoval ředitelce 
městského kulturního střediska Jaro-
míře Hanáčkové za podporu.

„Jedná  se o osmou  výstavu, kterou 
jsme tady připravili,“ zdůraznil Karas. 
Upozornil, že v Třebíči je k vidění 
jen nepatrná část obrazů, které byly 
vystaveny v galerii premonstrátů 
v Praze. 

Tam výstava obsahovala 150 děl. 
„My jsme se pokusili do Třebíče přivézt 
od každého umělce alespoň jedno dílo,“ 
poukázal Karas. Následně jednotlivé 
výtvarníky představil. Naznačil, že 
Bělorusové nejsou Rusové.

VERNISÁŽ výstavy běloruských výtvarníků zahájil Jiří Karas (vpravo) a Boris 
Kjulleněn mladší.  Foto: Antonín Zvěřina

V síni se představují běloruští umělci

„Geneticky je mezi nimi veliký roz-
díl. Geneticky mají blíž ke Slovákům 
a Čechům než k Rusům,“ vysvětlil 
Karas. Poznamenal, že deset Bělo-
rusů se stalo nositeli Nobelovy ceny. 

Slavný malíř Chagall byl také Bělo-
rus. 

„Jen musím říci, že Bělorusové mají 
rádi Prahu a celou Českou republiku. 
A jsou nesmírně duchovní. Tam ne-

jsou ateisté. K církvi se hlásí 96 procent 
populace, ale i zbylé čtyři jsou věřící,“ 
naznačil Karas. 

Doplnil, že Bělorusové jsou vel-
cí vlastenci a i když mají možnost 
zůstat v cizině v lepších podmín-
kách, do své vlasti se vrací. Ke slovu 
se dostal i jeden z kurátorů výstavy 
Boris Kjulleněn mladší.

Přiznal, že z výstavy má velice dob-
rý pocit. „Z těch obrazů sálá teplo, lás-
ka k rodným místům, k vlasti a vše je 
provedeno na špičkové umělecké úrov-
ni,“ sdělil Kjulleněn. Netajil, že se 
jedná o velký kontrast s tím, co se 
nyní nazývá moderním uměním.

Tam je často cílem šokovat, pro-
vokovat, předávat negativní energii. 
„Často se setkávám s tím, že se běžný 
divák brání tomu, aby dílu porozuměl. 
Rozumět umění musí kunsthistorik. 
Běžný divák musí pouze rozpoznat, 
zda se mu to líbí či ne.  Zda by chtěl, 
aby mu dílo viselo doma  na zdi. Tato 
výstava spadá do kategorie, líbí a chtěl 
bych   mít  díla  doma,“  dodal Boris 
Kjulleněn mladší.   
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Deset senátorů navštívilo 
Třebíčsko, podpořili náhra-
du stávajících bloků Jaderné 
elektrárny Dukovany.

� Antonín Zvěřina

Deset senátorů z klubu Starosto-
vé a nezávislí navštívilo v úterý 30. 
a ve středu 31.července Třebíčsko. 
Pozvala je senátorka za tuto oblast 
Hana Žáková. „Chtěla jsem kolegům 
ukázat, že Třebíčsko je důležitou sou-
částí republiky,“ naznačila. 

Zdůraznila, že se nejedná o oje-
dinělou návštěvu, ale chtěla  by je 
zvát opakovaně, protože Třebíčsko 
má co nabídnout. Doplnila, že prv-
ní den senátoři navštívili Jadernou 
elekrárnu Dukovany.

„Dostali jsme se až na reaktorový 
sál,“ poznamenala Žáková. Násled-
ně skupina navštívila i vodní elekt-
rárnu na Dalešické přehradě. Sená-
toři si prohlédli genetickou banku, 
unikát Třebíčska. 

Měli možnost se svézt lodí po 
přehradě, na zavedení lodní dopra-
vy má velkou zásluhu právě Žáko-
vá coby bývalá starostka Koněšína, 
kde se nachází jedna ze zastávek. 

Prohlédli si památku
Druhý den patřil Třebíči. Prv-

ní kroky směřovaly na radnici, 
kde skupinu přivítal starosta Pavel 
Pacal. Senátoři si prohlédli památ-
ku UNESCO židovskou čtvrť. 

Poslední prohlídku věnovali Eko-
technickému centru Alternátor. Po 
Žákové se slova ujal místopředse-
da Senátu Jan Horník. „Potěšila mě 
návštěva jaderné elektrárny a debata 
s ředitelem Milošem Štěpanovským, 
který zdůraznil spolupráci s veřejnos-
tí,“ poukázal.

Připomněl, že byl dlouho členem 
Správy úložišť radioaktivních odpa-
dů společně s bývalým senátorem 
za Třebíčsko Vítězslavem Jonášem. 
Netajil, že si dokáže na Třebíčsku 
představit hlubinné úložiště. Dopl-
nil, že k rozhodnutí vede dlouhá 
cesta.

Návštěvu následně odlehčil kon-
statováním, že velký dojem na něj 
učinila neplánovaná ochutnáv-
ka třebíčské whisky. „Jsem znalec 
a ta třebíčská chutná jak ta irská,“ 
pochválil výrobce.  

Horník upozornil, že pochá-
zí z regionu, jehož památka byla 
zhruba před třemi týdny zapsaná 

na seznam UNESCO. Jedná se o 
Hornický region Krušnohoří.

„Při diskuzi se starostou Pacalem 
jsem přivítal veškeré informace prá-
vě v souvislosti s památkami UNE-
SCO,“ naznačil Horník. Stejnou 
problematiku míní probrat i při 
návštěvě Kutné Hory, která má 
také památku UNESCO.

Několik vět pronesl i předseda 
senátního klubu Starostové a nezá-
vislí Petr Holeček. „Jsem rád, že se 
na Třebíčsko podívali zástupci naše-
ho klubu, protože se většinou jedná o 
starosty. Poznatky, které si odnášíme, 
jsou pozitivní,“ uvedl. 

Setkání se starosty
Informoval, že důležitá byla i 

debata ohledně náhrady stávajících 
bloků Jaderné elektrárny Dukova-
ny. Potěšilo ho i to, že při cestě na 
lodi se senátoři setkali s některými 
starostkami a starosty.

„Hledali jsme cestu k řešení někte-
rých shodných problémů,“ podotkl 
Holeček. Debata se dotkla i náhra-
dy stávajích bloků Jaderné elektrár-
ny Dukovany. 

Žáková vyslovila jednoznačnou 
podporu. „Jsem ráda, že vláda už o 
stavbě u Dukovan rozhodla a že jsem 
měla možnost do problematiky kole-
gy více zasvětit,“ vyjádřila. 

Pro podporu jádra se vyslovil i 

OSM senátorů, dva museli předčasně odejet, z klubu Starostové a nezávislí, se 
nechali vyfotit před Ekotechnickým centrem Alternátor v Třebíči.
 Foto: Antonín Zvěřina

Senátoři jadernou energetiku podporují

Milé překvapení 
Setkání se senátory. To zase bude něco, říkám si v duchu. Nažehlené obleky, peč-

livě uvázané kravaty, vycíděné polobotky. Škrobený politický výraz na tvářích. 
Tak si představuji setkání v třebíčském Ekotechnickém centru Alternátor.

Jaké je moje překvapení. Do místnosti tiskové konference se vřítí obyčejní mužo-
vé oblečení zcela vycházkově v rámci venkovního počasí. Jsem mile překvapen, 
moje averze k oficialitám je všeobecně známá.  I jejich vystupování má daleko do 
nějaké škrobenosti, dalo by se říct, že mluví, jak jim zobák narost. 

Po oficiální části se s námi třeba místopředseda Senátu Jan Horník dává do 
neformální debaty, kdy každý má právo na svůj názor. Že by svěží vítr v naší poli-
tice? Jen houšť a větší kapky.  -zt- 

Glosa

Horník. Upozornil, že v západní 
části republiky dochází k útlumu 
těžby uhlí. O práci tam přijde zhru-
ba čtyři a půl tisíce lidí. 

„To bude pro nás určitě problém,“ 
netajil. Doplnil, že byl vždy proti 
tomu, aby se uhlí využívalo jen na 
spalování, protože se jedná o cen-
nou surovinu pro chemický průmy-
sl. 

Připomněl, že v místě jeho byd-
liště v Krušných horách je největ-
ší větrný park v republice. Jedná se 
o 24 větrných elektráren a další se 
staví. 

„Ale jediná šance na soběstačnost 
elektrickou energií je pro nás jádro. A 
dostavba u dukovanské elektrárny má 
svou logiku, je tam mnoho odborníků 

se zkušenostmi s provozem,“ konsta-
toval Horník. 

Poukázal, že lidé v Jáchymově 
nachytají daleko více radioaktivity 
než lidé v okolí elektrárny. „Bohužel 
u nás chybí od vedení státu osvěta a 
při návštěvě elektrárny jsem se pře-
svědčil, že je v této oblasti aktivní,“ 
řekl Horník.

Pokud jde o hlubinné úložiš-
tě v SÚRAU Horník zastupoval 
Senát, ale protože jedno z úložišť se 
plánovalo i v lokalitě jeho bydliště, 
přenášel tam i názory veřejnosti. 

Dva hlasy byly málo
„Bohužel minulé vedení SÚRAa 

názory starostů nebralo na zřetel. 
Měli jsme s Jonášem v radě dva hlasy 
a to bylo málo,“ naznačil Horník. 

Upozornil na příklad Švédska, kde 
má jádro velkou podporu, Z vyti-
povaných 200 lokalit bylo vybra-
ných deset a následně dvě. „Ty dvě 
města se o to prala,“ sdělil Horník. 

Připustil, že to v první chví-
li nechápal. Nakonec se dozvěděl, 
že v takovém zařízení bude pra-
covat až 200 špičkových odbor-
níků s odpovídajícími platy, kteří 
tam budou odvádět daně a přive-
dou tam svoje rodiny. To byl hlavní 
argument soupeřících měst.

„Tam veřejnost seznamovali s pro-
vozem, od dětí, a to nám tady chybí. 
Věřím, že již nastal čas, aby se tato 
skutečnost napravila. A jsou nutné 
i patřičné kompenzace,“ poukázal 
Horník.  

Žáková netajila, že senátní 
výbor odhlasoval, aby okolní státy 
nemohly zhatit jadernou politiku 
České republiky. „Jednání s evrop-
skou komisí nebudou jednoduchá, ale 
my jako Senát chceme všechny kroky 
k jadernému programu podpořit,“ 
dodala senátorka Žáková.

Město Třebíč připravuje nové lákadlo pro turis-
ty. Téměř dvě stě let starý kruhový větrný mlýn 
na Kanciborku chce zrekonstruovat a udělat z něj 
lákavý turistický cíl. Rozšíří tak nabídku zajíma-
vých míst, která mohou lidé v Třebíči vidět a nav-
štívit.

„Chceme větrný mlýn zpřístupnit veřejnosti. V sou-
časné době zpracováváme studii, která předchází 
projektové dokumentaci a vyvrcholí stavebním povo-
lením a samotnou rekonstrukcí,“ popsal aktuální 
stav starosta Pavel Pacal.

Doplnil, celá akce skončí v příštím roce. Expo-

zice, které návštěvníci budou moci ve větrníku 
vidět, se teprve připravují. 

Poslední velké stavební úpravy větrníku se usku-
tečnily v sedmdesátých letech minulého století. 

Před dvěma roky se radnice pustila do opravy 
šindelové střechy, protože do objektu zatékalo. 
Mlýn je technickou památkou. 

Pro navození iluze větrného mlýna měl lopatky 
poháněné elektromotorem. I s nimi počítá pláno-
vaná rekonstrukce. 

Zájem turistů o Třebíč stoupá. Ukazují to sta-
tistiky, které zaznamenávají třebíčská turistická 

informační centra. Zatímco v roce 2017 navštívi-
lo Třebíč celkem 132 tisíc turistů, v loňském roce 
jich bylo již téměř 148 tisíc.  Návštěvnost tedy 
meziročně stoupla o 11,7 procent. Radnice si od 
nově otevřeného větrníku slibuje další navýšení 
počtu turistů.

Mlýn byl postaven v roce 1836 pro potřeby 
Budischowského závodu a mlela se v něm smr-
ková i borová kůra na takzvané tříslo. To sloužilo 
koželuhům k čištění kůží. Od počátku 20. století 
je vlastníkem město Třebíč. V mlýně byly byty až 
do roku 1977.  -zt-

Opravený mlýn přiláká turisty
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bezplatná konzultační služba 
poskytovaná prostřednictvím 

kvalifikovaných lékařů

Zdraví Bonusy Cestovní 
pojištění

Lékař na 
telefonu

Program
slev a výhod

 je u 211 a ví proč 
chyt�á
rodina

Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny 
platí od 1. července do 30. září
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Libušino údolí patří k význam-
ným lokalitám v Třebíči, v minu-
losti i současnosti láká k mnoha 
aktivitám.

� Antonín Zvěřina

Vernisáží v pátek 2. srpna začala o 
Libušině údolí v Ekotechnickém cen-
tru Alternátor v Třebíči. Autor Milan 
Krčmář v úvodu poděkoval všem, kteří 
se na přípravě výstavy podíleli.  

„Tato výstava je hlavně textová, co se o 
tomto údolí psalo v tehdejších novinách,“ 
poznamenal Krčmář. Připomněl, že 
Libušino údolí využívali dělníci, kte-
ří jím procházeli při cestě za prací do 
továrny v čtvrti Borovina.

Upozornil, že na přelomu 19. a 20. 
století se mu také říkalo Janovo či Sta-
řečské podle potoka, který jím proté-
ká. Údolí bylo natolik unikátní, že ho 
začali využívat k procházkám i ostatní 
Třebíčané.

Úpravy lokality se neuskutečňova-
ly spontánně. V Třebíči vznikl český 
okrašlovací spolek, který se podílel na 
prvních úpravách údolí. Ročně se tam 
vysazovaly tisíce stromků. V údolí stá-
ly i dva mlýny, Janův a Hluchý. 

Sáňkařská dráha
„I ty mapuje tato výstava,“ podotkl 

Krčmář. Janův mlýn byl velice oblí-
bený, dokonce se tam hrálo venkov-
ní divadlo. 

Součástí údolí byla i sáňkařská drá-
ha s chatou s občerstvením. Údolí 
využívaly i třebíčské spolky, napří-
klad Sokol.

Součástí lokality je vyhlídka, její 
výstavba úzce souvisí s výstavbou 
železničního mostu. Ten stavěli Ita-
lové, z lomu pod nynější vyhlídkou 
používali kámen. Krčmář netajil, 
že mostu se říká most sebevražd a 
první se uskutečnila v roce 1886.

„Ještě před tím si výstavba vyžáda-
la oběť. Italové odstřelovali kámen a 
v roce 1885 jeden kámen zasáhl smr-

telně procházející dívku,“ poukázal 
Krčmář. Další neštěstí se stalo ješ-
tě před zavedením osobní dopravy, 
kdy po trati projížděly pouze vlaky 
nákladní. 

Pod mostem projížděl povoz 
tažený koňským spřežením a ti se 
při průjezdu vlaku splašili, strhli 
povoz do údolí a vozka utrpěl zra-
nění. Dalším zajímavým objektem 
v údolí byla takzvaná Střelnice. 

Tam se chodilo za zábavou už od 
šedesátých let 19. století. Bohužel 
objekt nyní chátrá. „Zařadily jsme 

i novější fotografie z přestavby mos-
tu,“ uvedl Krčmář. Nastínil, že tvůr-
ci výstavy připravili i almanach Lis-
ty z Janova údolí, kde si lze přečíst 
některé články z výstavy. 

„Výstava bude přístupná minimálně 
do konce roku,“ informoval Krčmář. 
Spoluautor výstavy Pavel Iša dopl-
nil, že most stavěli Italové v letech 
1885 až 1886. Stavba měla tří-
měsíční výluku kvůli silným mra-
zům. „Když to vezmete na dnešní 
dobu, výstavba tratě ze Zastávky do 
Okříšek trvala neuvěřitelně krátkou 
dobu,“ upozornil Iša.  

Ruční práce
Naznačil, že dělníci neměli k dis-

pozici dnešní techniku, mnoho 
úkonů se provádělo ručně, napří-
klad nýtování. Mapoval i přestavbu 
mostu v letech 1985 až 1987. I z té-
to doby jsou na výstavbě jeho foto-
grafie. 

„To místo je dnes zarostlé, ale 
v bývalém kamenolomu je vytesáno 
Lombardini, což je oblast v severní 
Itálii a odsud pocházeli dělníci,“ sdě-
lil Iša. Milan Krčmář starší připo-
mněl, že u nápisu se nachází vyte-
saný letopočet 1886 a křížek. 

Ten údajně souvisí se sebevraždou 
italského dělníka, který se zamiloval 
do české dívky a láska nebyla opěto-
vaná. Ale k této události nejsou žád-
né historické podklady.  

NA VERNISÁŽI výstavy o Libušině údolí se setkala senátorka Hana Žáková s 
jedním z autorů Pavlem Išou. Foto: Antonín Zvěřina

Výstava připomíná historii údolí

Dotaci neposkytli
Neposkytnout finanční dotaci na 

natáčení dokumentu o cestě členů 
klubu z Barcelony do Prahy rozhod-
la rada města v Třebíči. Jednalo se 
o motoristický klub z Náměště nad 
Oslavou, který v dokumentu slíbil 
propagaci města. 

„Vyhodnotili jsme, že by to pro město 
nebyl přínos a také jsme vzali v úvahu, 
že se nejedná o klub z Třebíče,“ vysvět-
lil starosta Pavel Pacal. Doplnil, že se 
jednalo o částku 20 tisíc korun.  -zt-

Nakoupí knihy
Veřejnou zakázku Nákup a moder-

nizace knižního fondu pro školy 
zapojené v projektu Místní akční plá-
ny II. rozhodlo město Třebíč uzavřít 
s třebíčskou firmou. Jedná se o 6500 
svazků v hodnotě 870 tisíc korun. 
Nejedná se o učebnice a knihy, do 
malých knihoven v základních či 
mateřských školách a školních druži-
nách.  -zt-

Vyloučili uchazeče
Rada města rozhodla vyloučit jed-

noho z uchazečů na veřejnou zakáz-
ku Lokalita za poliklinikou komuni-
kace a technická infrastruktura. Bylo 
to z důvodů negativní reference, kte-
rou město zjistilo. Stalo se tak popr-
vé.  

„Naší snahou je, aby zakázka se 
uskutečnila co nejkvalitněji,“ sdělil sta-
rosta Pavel Pacal. Po vyhodnocení 
zakázky práce začnou v září letošní-
ho roku s dokončením v říjnu roku 
příštího. -zt-   

Obnova říčních 
lázní brzy skončí

Žádost o dotaci na obnovu kulturní 
památky Říční lázně Polanka na příš-
tí rok podá město Třebíč na minis-
terstvo kultury v Programu záchra-
ny architektonického dědictví na 
rok 2020. Místostarosta Pavel Janata 
věří, že žádost bude úspěšná. 

„Jedná se o pátou etapu a plánuje-
me v roce 2021 etapu šestou, která 
bude závěrečná,“ nastínil. Doplnil, že 
všechny problémy ohledně rekon-
strukce se již podařilo zmapovat a 
proto další prodloužení lhůty dokon-
čení nehrozí.  -zt-

Město bude mít 
nový územní plán
Nový územní plán připravuje měs-

to Třebíč. Starosta Pavel Pacal nazna-
čil, že bude vycházet ze stávajícího 
plánu. Za hlavní cíl kromě rozvoje 
města si klade udržet vysokou úro-
veň životního prostředí. 

Místostarosta Pavel Janata upozor-
nil, že nový územní plán neznamená 
žádnou revoluci. „Stále platí dosavad-
ní územní plán, který nahradí schvále-
ný nový. Ale to je ještě dlouhý proces,“ 
přiznal. 

Poukázal, že se uskuteční i veřejné 
projednávání. Nyní se k plánu vyjad-
řují dotčené orgány. Pacal doplnil, že 
již nyní do 1. září se obyvatelé k plá-
nu mohli vyjadřovat. Město jim poz-
ději nabídne ještě další šanci. 

„V ideálním případě, pokud vše 
poběží jak má, tak by se projednání 
nového územního plánu mohlo obje-
vit na jednání zastupitelstva v polovině 
příštího roku. Ale to je možná předčas-
ná úvaha,“ podotkl Pacal.  -zt-

Rodiče v Třebíči mají v letošním 
roce usnadněný zápis dětí do mateř-
ských škol. Město připravilo první 
krok k postupné digitalizaci. „Zřídili 
jsme portál na webové adrese, na kte-
rém rodiče v klidu domova vyplní při-
hlášku do těchto zařízení,“ poukázal 
starosta Pavel Pacal.  

Po vytištění musí zajít k lékaři, 
což se zdigitalizovat nedá, potvr-
zení je ze zákona nutné. Přihláška 
bude obsahovat klíč, podle kterého 
si příslušná mateřská škola přihlášku 
stáhne. „Tento systém tedy ulehčí práci 
nejen rodičům, ale i školám,“ zdůraznil 
Pacal. 

Informoval, že odpadne vyplňo-
vání těchto údajů přímo na místě a 
přepisování do počítače. Město má 
také přehled, jaký zájem mají rodi-
če o jednotlivé mateřské školy. „Je 
to první krok v takzvané digitální éře 
a věřím, že dojde k jejímu rozšíření 

v oblasti státní správy,“ naznačil Pacal.  
Poznamenal, že radnice plánu-

je stejnou možnost pro snoubence 
k vybrání termínu svatby či rodiče, 
kteří se chystají na vítání občánků. 
„Chceme požádat o dotaci na takzva-
ný portál občana, který jim umožní 
některé úkony provádět elektronicky,“ 
podotkl Pacal.   

Netajil, že město chystá digitaliza-
ci zápisů i do základních škol. Připo-
mněl, že vlastní zápisy se uskuteční 
v pondělí 6. a v úterý 7. května. Zdů-
raznil, že přihlášení město samozřej-
mě umožní i rodičům, kteří nedispo-
nují možností digitálního přihlášení. 

„Mají možnost přijít přímo do mateř-
ské školy či odbor školství na radnici,“ 
nastínil Pacal. Konstatoval, že kapacita 
míst v mateřských školách v Třebíči je 
pro děti z Třebíče a okolí dostatečná. 
Dodal, že v Třebíči převládá umístění 
podle místa bydliště.   -zt-

Město Třebíč zrealizovalo projekt 
Územní studie krajiny ORP Tře-
bíč, jehož předmětem je zpracová-
ní územní studie pro správní obvod 
obce s rozšířenou působností Tře-
bíč, který zahrnuje 93 obcí. Cílem 
územní studie bylo vytvořit víceo-
borový komplexní koncepční doku-
ment k řešení krajiny, který by měl 
být využitelný při plánovací a roz-
hodovací činnosti orgánů územního 
plánování, ochrany přírody a krajiny, 
stavebních úřadů a dalších.

Územní studie musí být zpraco-

vána pro celý správní obvod obce s 
rozšířenou působností Třebíč, kra-
jinu musí řešit podrobně a ve všech 
souvislostech, a to i ve vazbě na zele-
nou infrastrukturu, protipovodňo-
vou ochranu, Adaptační strategii 
Evropské unie a Evropskou úmluvu 
o krajině.

Celkové náklady projektu čini-
ly 2,940.300 korun včetně DPH. Z 
toho předpokládaná dotace IROP 
činila 2,499.255 korun a o 441.045 
korun žádá město ministerstvo 
životního prostředí. -zt-

Připravují snadnější zápis

Realizují studii krajiny
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Společnost TREBILIFT, s.r.o. přijme zaměstnance:

  MECHANIK, MONTÉR - VEDOUCÍ, TECHNIK
- odborné montáže výtahů, údržba a servis

- praxe není podmínkou
 

Obory strojní zámečník, elektro, kovo, opravárenství apod.
 

Perspektiva dlouhodobého zaměstnání, profesní růst, 
nadprůměrné odměňování, příplatky a bonusy.

 Kontaktujte nás
TREBILIFT, s.r.o., tel.: +420 777 780 742
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Muzeum Vysočiny Třebíč zve 
všechny příznivce na kostýmo-
vané prohlídky, které se usku-
teční na dvou muzejních tra-
sách Valdštejnové na Třebíči a 
Lidé.Místa.Osudy. v neděli 8., v 
pondělí 27. a v úterý 28. září od 
16 a 17.30 hodin. 

Na trase Valdštejnové na Tře-
bíči zahrají ochotníci pod tak-

tovkou Jaroslava Dejla před-
stavení inspirované pověstí o 
Karlovi z Vrbna. Na trase Lidé.
Místa.Osudy. zahrají dětští her-
ci pro dětské publikum před-
stavení Provede vás Blažena! s 
podtitulem Aneb když histo-
rie ožívá. Koná se v neděli 8., v 
pátek 27. a v sobotu 28. září vž-
dy od deseti hodin. -zt-

Muzeum pořádá 
Kostýmované prohlídky

Oblastní charita Třebíč ukončila 13. července 14. ročník sbírky pro lidi s 
mentálním a kombinovaným postižením AKCE CIHLA 2019. Uskutečnila 
se na stanovištích v Třebíči a Moravských Budějovicích od 3. června. 

Výtěžek 28.561 korun použije Stacionář Úsměv Třebíč na zakoupení a 
zabudování zvedacího zařízení do devítimístného automobilu, které bude 
sloužit k usnadnění nástupu dospělých osob s těžkým mentálním a kombi-
novaným postižením. -zt-

Za výtěžek sbírky Akce Cihla 
zakoupí zvedací zařízení

Nemocnice Třebíč bude po Jihla-
vě a Novém Městě na Moravě společ-
ně s Nemocnicí Havlíčkův Brod další-
mi nemocnicemi v Kraji Vysočina, které 
mohou využívat služeb magnetické rezo-
nance. Zvýší se tak komfort pacientů. 

Ti doposud museli za tímto vyšetřením 
dojíždět. 

Dalším významným faktorem je, že se 
výrazně sníží objednací lhůty na toto 
vyšetření v Kraji Vysočina. Současně se 

jedná o metodu, která nezatěžuje pacien-
ty radiační zátěží. 

Nový špičkový přístroj pokryje vyšet-
ření pacientů ve spádovosti Třebíč a oko-
lí. Celková cena magnetické rezonan-
ce včetně přístrojového vybavení činila 
30,980.840 korun. Částka 26 milionů 
korun je čerpána z evropského dotač-
ního programu, 1,5 milionu korun je ze 
státního rozpočtu a třemi miliony korun 
se podílel Kraj Vysočina.  -zt-

Třebíčská nemocnice využívá 
magnetickou rezonanci

O životě v pro nás exotické 
zemi vyprávěla řádová sestra 
Michaela Kubíčková. 

� Antonín Zvěřina

Beseda se sestrou selesiánkou 
Michaelou Kubíčkovou o Albánii se 
uskutečnila v sále Infocentra u bazi-
liky sv. Prokopa. Ta v Albánii žije 22 
let. V úvodu upozornila, že se jedná 
o nádhernou zemi, která má jazyk, 
jenž nepatří do žádné skupiny, žád-
ná jiná řeč se mu nepodobá.

Sami obyvatelé svoji zemi nazýva-
jí země orlů, což se odráží v mnoha 
zvycích. Žijí nejen ve své zemi, ale 
i v sousedním Řecku, Makedonii, 
Kosovu, Srbsku či Černé Hoře. Vel-
ký počet se nachází i v Turecku. 

„Albánec zůstane Albáncem, i když 
žije v jiné zemi po staletí,“ upozornila 
Kubíčková. Země trpí velkým odlivem 
lidí, kteří emigrují za lepším životem 
v zahraničí. V Albánii žije zhruba tři 
miliony lidí,“ poukázala Kubíčková. 

Turisty tam láká zejména panenská 
příroda. Život tam značně pozname-
nal totalitní režim. „Albánci mají vel-
ký smysl pro spravedlnost. Když něco 
slíbí, tak to splní i bez písemné smlou-
vy,“ sdělila Kubíčková. 

Zaplatit životem
Netajila, že pokud někdo toto 

poruší, může zaplatit i životem. Dal-
ší velkou tradicí je pohostinnost. 
„Zažila jsem na vlastní kůži, že nám 
rodina snesla všechno možné a sama 
jedla potravu určenou pro zvířata,“ 
vyprávěla Kubíčková.

Naznačila, že minulý režim se bál 
války s okolním světem a nastavěl 
po celé zemi pevnosti, což si vyžáda-
lo mnoho peněz, které pochopitelně 
chyběly na stavbu nemocnic či škol. 
Když se mohly řádové sestry do 
země vrátit v roce 1991, setkávaly se 
s velkou bídou a s naprosto nedosta-
tečným školstvím. 

S pomocí řádu se tam podařilo 
vybudovat mateřskou, základní i 
střední školu pro chudé děti. Mateř-
ská škola nabízí služby až 90 dětem. 
Do základní školy dochází asi 350 
dětí. „Musím jen upozornit, že na ves-
nicích a v horách prakticky školství 
stále neexistuje. Proto nabízíme vzdě-
lání právě těmto dětem,“ poznamena-
la Kubíčková.

V Albánii vedle sebe fungují tři 

náboženství, asi 60 procent je mus-
limů, 32 procent katolíků a osm 
procent pravoslavných. „Všechny tři 
náboženství vedle sebe žijí v přátelství, 
u nás třeba vyučuje muslimka,“ podo-
tkla Kubíčková.

V základní škole jsou také děti 
s autismem. Ten se v Albánii zce-
la pomíjí. „My se snažíme takovým 
dětem pomáhat, třeba i tím, že se 
snažíme získat odpovídající pedago-
gy a mluvit o tom s rodiči,“ vysvětlila 
Kubíčková.    

Doplnila, že školské zařízení nabízí 
vzdělání přibližně 700 dětem. Sou-
částí je i internát pro dívky, které by 
měly potíže s dojížděním. Kubíč-
ková připustila, že dívky to vůbec 
nemají v Albánii jednoduché. 

Mužský doprovod
Při pohybu mimo bydliště musí 

mít mužský doprovod. Třeba se 
tam nenajde kuchařka, to je výsa-
da mužů. Co by asi přivítali školá-
ci v České republice, v Albánii ma-
jí děti tři měsíce prázdnin. Zazněl 
dotaz, jakou mají dívky v Albánii 
perspektivu. 

Kubíčková odpověděla, že při pří-
chodu do země všechny svatby byly 

domluvené. Neexistovalo, že by se 
mladí lidé našli sami. To se velice 
obtížně mění. I dnes, pokud se mla-
dí lidé zamilují, musí se okamžitě 
zasnoubit. 

„My vlastně těm děvčatům tyto letité 
zvyky bortíme, což pro ně není snadné. 
Tak to bylo, tak s tím počítaly,“ při-
znala Kubíčková. Věří, že děvčata, 
která odejdou s touto výchovou, že 
muž není v rodině naprosto domi-
nantní, budou i svoje syny vychová-
vat jinak. To samé nastane i u chlap-
ců.

Kubíčková připustila, že v zemi 
existují státní školy, ale v nich se 
toho moc děti nenaučí. Pak jsou 
tam privátní školy výdělečné, kde za 
výuku platí a školy jako jejich, nevý-
dělečné. Na ty ale stát nic nepřispí-
vá.

„My se snažíme, aby rodiče nemoh-
li říci, my na školu nemáme peníze,“ 

Beseda přiblížila účastníkům Albánii

SESTRA Kubíčková (vlevo) se zdraví na besedě se svou známou.
 Foto: Antonín Zvěřina

nastínila Kubíčková. Poznamenala, 
že škola přijme každé dítě, pokud 
rodina souhlasí s jejich výukou. 

Pokud jde o náboženství v Albá-
nii nejsou nevěřící lidé. Toleranci 
naznačuje i skutečnost, že příjezd 
římskokatolického papeže byla vel-
ká událost i pro muslimy. V mešitě 
se modlili za zdar jeho návštěvy. 

Za komunismu bylo samozřej-
mě náboženství potlačované a 
tak vznikla Panna Marie Moučná. 
Lidé si z mouky vyrobili obraz a 
k němu se modlili. Když někdo při-
šel, vymluvili se, že se připravují na 
pečení chleba.

Jedna paní se pokřižovala na veřej-
nosti a někdo ji udal. I ona se vymlu-
vila, že naznačovala, hlava říkala, 
žaludku, když nebudou obě ruce 
pracovat, zůstane prázdný. Bohužel 
velkým problémem je již zmiňovaná 
migrace do zahraničí.

Velká výzva
„To je jedna z našich velkých výzev, 

abychom dětem pomohli pochopit, 
že ve své zemi mohou žít a rozvíjet ji. 
Že odchodem svojí zemi nepomohou,“ 
vyjádřila se Kubíčková. Myslí si, že 
za to mohou i politici, kteří často 
nesmyslně mění zákony. 

Problémem je i velká nezaměstna-
nost. Také cesty v horských oblas-
tech nejsou upravené, takže lidé 
umírají na banální nemoci jako je 
třeba zánět slepého střeva. Dalším 
problémem je zvláště v letních měsí-
cích v horských oblastech nedosta-
tek vody. 

„Albánci jsou velice šikovní při výu-
ce cizích jazyků. I to je dáno jejich tou-
hou zemi opustit. Většinou se učí ang-
ličtinu jako hlavní jazyk a italštinu, 
případně francouzštinu či turečtinu. 
Většina učitelů všech předmětů jsou 
ženy,“ uzavřela své vyprávění Micha-
ela Kubíčková. 

Albánie - země orlů
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Informativní centra mohou 
mladí lidé v Třebíči navštívit 
na vlakovém a autobusovém 
nádraží. O jejich funkci infor-
movala vedoucí Šárka Majerová. 

� Antonín Zvěřina

Co Íčko na vlakovém nádraží 
nabízí?

Nabízí pomoc studentům a žá-
kům při orientování se v informa-
cích,  doučování, tzn. připravíme 
žáka k přijímacím zkouškám na 
střední školu, studenta ke studiu na 
vysokou školu, pomůžeme s přípra-
vou na maturitu či s přípravou pro-
jektů v rámci Kraje Vysočina, dá se 
říct, že podpoříme každý smyslupl-
ný nápad žáků a studentů.

Kdo tuto službu využívá?
Využívají ji převážně studen-

ti středních škol, vysokých škol a 
také žáci druhého stupně základní 
školy. 

Kdy sem mohou přijít? 
Musím jen připomenout, že stej-

né zařízení se nachází i na autobu-
sovém nádraží. Jmenuje se Student 
point. Do Íčka i Student pointu 
mohou žáci i studenti přijít každý 
den od pondělí do pátku. 

Provozní doba Íčka na vlakovém 
nádraží je od půl osmé do osmnác-
ti hodin, kromě pátku, kdy je ote-
vřeno do šestnácti hodin. 

Na autobusovém nádraží ve Stu-
dent pointu je otevírací doba od 
13 do 17 hodin, v pátek do 15.30 
hodin. 

Neznamená to ovšem, že tady 

musí počítat jen se školním dri-
lem. 

Na vlakovém nádraží mohou žá-
ci a studenti využít čtyři místnosti, 
takže si tady mohou odpočinout, 
dát si kávu či čaj a relaxovat, něco 
si přečíst nebo se společně učit. 

Na autobusovém nádraží takové 
soukromí zatím  není,  tam mohou 
využít pouze jednu místnost k již 
jmenovaným aktivitám. 

Danou situaci se snažíme řešit. 
Prostory jsou však uzpůsobeny tak, 
aby se i tam cítili žáci a studenti 
příjemně. 

Můžete jim nabídnout nějaké 
materiály?

Máme knihovnu, kde můžeme 
nabídnout knihy nebo učebnice, 
které potřebují do školy nebo ke 
čtení. 

Dále mohou využít tisk, kopíro-
vání, laminaci nebo výrobu butto-

nu s jejich vlastním návrhem – tzn. 
placky, zrcátka, otvíráky a klíčenky.

Jak probíhá spolupráce se ško-
lami?

Ta je trochu komplikovanější, 
mám pocit, že nás některé školy 
neberou jako partnery. 

I když jsme jediné Informační 
centrum pro mládež v kraji Vyso-
čina, které získalo certifikát minis-
terstva mládeže a tělovýchovy, tzn., 
že splnilo požadavky Národního 
kodexu standardů kvality poskyto-
vaných služeb v Informačních cen-
trech pro mládež. 

Nyní připravujeme pro školy 
nové preventivní programy, jejichž 
cílem je předat žákům a studentům 
informace z jednotlivých oblas-
tí mediální gramotnosti – Sociální 
sítě, Bezpečnost na internetu aneb 
jak být v bezpečí na internetu, Fake 
news, manipulace a skrytá reklama 
aneb co mě na internetu ovlivňuje. 

Spolupracujete s třebíčským 
studentským parlamentem?

Nově se jmenuje Zastupitelstvo 
mladých města Třebíče a jsem jeho 
koordinátorkou. Scházíme se mini-
málně jednou měsíčně a řešíme 
aktuální témata ve městě Třebíč, a 
tím se podílíme na životě mladých 
v Třebíči. 

Mají studenti zájem v této insti-
tuci pracovat?

Ano, někteří u nás dobrovolničí, 
jiné již zaměstnáváme. Stále zjišťu-
jeme, že velké množství žáků a stu-
dentů o nás neví a to chceme změ-
nit.

Co spolupráce s městem?
Město Třebíč bere Informační 

centrum mládeže pro Třebíč, a tím 
tedy i Zastupitelstvo mladých měs-
ta Třebíče jako partnery. 

Je výhoda, že Íčka sídlí na mís-
tech, odkud se žáci a studenti 
rozjíždějí do svých domovů?

To je velká výhoda. Přes vlakové 
i autobusové nádraží projde velké 
množství žáků a studentů. Snaží-
me se naše služby propagovat, aby-
chom studenty informovali a cestu 
si k nám našli. 

Chodí k vám tedy i studenti 
mimotřebíčští?

Určitě, třeba studenti z Nového 
Města na Moravě, z Brna, z Jihla-
vy, z okolních obcí. Přístup do Íčka 
i Student pointu má prostě každý. 
Přichází k nám i dospělí lidé, žádají 
informace například o památkách, 
vlakových spojích apod.

Musí se návštěvníci nějak regis-
trovat?

Nemusí. Mohou přijít jednou, 
dvacetkrát, nemusí se ani identifi-
kovat. 

Připravujete konkrétní akce?
Připravujeme preventivní pro-

gramy týkající se mediální gramot-
nosti  ve spolupráci s Národním 
informačním centrem pro mládež 
se sídlem v Praze. Na podzim plá-
nujeme akci „Snídaně do škol“, kde 
před každou střední školou bude-
me trávit jedno ráno. Studentům 
nabídneme čaj, kávu, koblih či lou-
pák a informace o Informačním 
centrum pro mládež Třebíč.

Íčko nabízí pomoc zejména mladým

ŠÁRKA MAJEROVÁ

V Nemocnici Třebíč proběhne 
i v letošním roce Den otevřených 
dveří a prevence. Konat se bude 
v sobotu 7. září od 10 do 16 hodin. 

„Pro veřejnost jsme připravili širo-
kou nabídku preventivních vyšetře-
ní zdarma. Veřejnost bude mít také 
poprvé možnost prohlédnout si budo-
vu E – dispečink údržby, technický 
koridor a ostatní prostory a technolo-
gie,“ přibližuje ředitelka nemocnice 
Eva Tomášová.

Nemocnice připravila mno-
ho preventivních vyšetření zdar-
ma. Nebolí a není vidět. I proto na 
vysoký cholesterol umírá ročně 50 
tisíc Čechů. 

V ambulancích v budově C budou 
mít všichni návštěvníci možnost 
nechat si změřit hladinu choleste-
rolu.

Sonografické měření krčních 
tepen a jejich průchodnosti může 
odhalit hrozbu mozkové mrtvice. 

Rizikovou skupinou nejsou jen 
starší lidé, ale i mladé kouřící ženy, 

které užívají hormonální antikon-
cepci. 

Toto vyšetření naleznou návštěv-
níci v budově U v mínus druhém 
podlaží. 

Ve stejném podlaží dané budo-
vy bude probíhat i měření nitro-
očního tlaku. Toto měření trvá jen 
chvíli, ale může pacienta zachránit 
od radikálního zhoršování zraku i 
slepoty.

Kontrola znamének
„Ač každoročně pořádáme v rám-

ci Melanoma Day bezplatné vyšetře-
ní kožních znamének, tak díky stále 
velkému zájmu ze strany veřejnosti 
nabídneme kontrolu kožních znamé-
nek i v rámci Dne otevřených dveří, 
která proběhne v ambulanci kožního 
oddělení ve druhém nadzemním pod-
laží budovy M1 od 10 do 12 hodin,“ 
naznačuje mluvčí Radek Fukal. 

Muži budou moci zajít na krev-
ní test k posouzení rizika rakoviny 
prostaty do ambulance v budově 

C od 10 do 12 hodin. Před budo-
vou U bude zaparkován speciální 
vůz Rozkoše bez rizika s výrazným 
logem „RR“ na boku vozu, kde 
bude možné se nechat anonym-
ně otestovat na onemocnění virem 
HIV.

Na recepci v budově M2 si budou 
moci návštěvníci nechat změřit 
krevní tlak, saturaci krve kyslíkem, 
hladinu glykémie v krvi nebo si 
na orientačním testu nechat zjis-
tit svojí krevní skupinu. Dále tam 
budou moci využít služeb logope-
dek či si nechat diagnostikovat stav 
vlasů. 

Ruce si každý den umýváme kaž-
dý z nás několikrát, ale děláme to 
správně? I to si můžou návštěvníci 
ověřit u stánku s hygienou rukou. 
Ženy pak jistě rády přivítají mož-
nost nechat se zadarmo nalíčit či 
si nechat poradit od kosmetické 
poradkyně. Součástí dne otevře-
ných dveří bude také nutriční pora-
denství a diabetologická sestra zase 

poradí jak na cukrovku.
Navíc si lékárna Nemocnice Tře-

bíč v rámci Dne otevřených dve-
ří připravila speciální slevu deseti 
procent na všechen volně prodejný 
sortiment. 

Autogramiáda
Součástí Dne otevřených dveří 

bude i autogramiáda hráčů Horác-
ké Slavie. Během konání akce se 
zde vystřídá až 12 hráčů aktuálně 
patřících do kádru Horácké Slavie. 
Návštěvníci se s hráči budou moci 
vyfotit, nechat si podepsat kartič-
ky nebo jen popovídat. Děti si pak 
budou moci zastřílet na „dřevěné-
ho Karla Vejmelku“. 

Každý návštěvník si bude moci 
prohlédnout přistavenou techniku 
Policie ČR, Městské policie Tře-
bíč, Hasičského záchranného sbo-
ru z územního pracoviště Třebíč 
a Zdravotnické záchranné služby 
Kraje Vysočina, výjezdové základ-
ny Třebíč.   -zt-

Třebíčská nemocnice zve na Den 
otevřených dveří a prevence
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Sportovní klub SK SHS Třebíč,z.s. pořádá za podpory Skupiny ČEZ v sobotu 14. 
září 2019 v Kožichovicích XXVII. ročník Běhu Matyáše Žďárského – zakladatele alp-
ského lyžování a rodáka z Kožichovic. Veřejný závod je vypsán pro všechny věkové 
kategorie a vede po nenáročné rovinné trati kolem rybníka. V předcházejících roční-
cích se na start postavilo vždy více jak stovka závodníků. Na běžecký závod navazuje 
závod v suchém slalomu, který pořádá sportovní klub SKI Třebíč,z.s.

Kategorie:
U 8: 2012 a mladší:     600 m
U 10:  přípravka: 2010,11:     600 m
U 12:  předžactvo: 2008,09:     600 m
U 14:  ml. žactvo: 2006,07:  1.500 m
U 16:  st. žactvo: 2004,05:  2.500 m
U 21:  junioři: 1999 - 2003:  3.500 m
dospělí: 1998 a starší:  3.500 m
Přihlášky: e-mail: madlenka2m@
seznam.cz nebo v den závodu na hasič-
ském hřišti v Kožichovicích
Závodní kancelář:
hasičské hřiště v Kožichovicích

Časový rozvrh:
10:00 uzávěrka přihlášek
10:30 start závodu od nejmladších kate-
gorií
11:30 start závodu dospělých
Různé:
* závodníci, činovníci a diváci se zúčast-
ní na vlastní  nebezpečí
* za neodevzdané startovní číslo pořada-
tel účtuje 50,- Kč
* pořadatel si vyhrazuje právo změny 
ustanovení rozpisu
* první tři v každé kategorii obdrží cenu 
věnovanou sponzory  (PI-t09-beh1D)

XXVII. ročník Běhu Matyáše Žďárského
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INTERNET
S ARCHIVEM

TELEVIZE

RYCHLÝ A STABILNÍ

MÁTE PŘIPOJENÍ OD KONKURENCE? PŘIPRAVÍME 
NABÍDKU JEN PRO VÁS!

od
Kč 
/měs.

800 555 025 www.starnet.cz/akce

MÍSTNÍ

TECHNIK
Ů

ODBORNÝ TÝM

AKCE 

pro
 Tře

bíč 

Pane Šmejkale, úvodem Vám chci poblahopřát k vaše-
mu jubileu a dovolte mi zeptat se na první otázku. Když 
jste v roce 1994 fi rmu zakládal, co jste v té době prožíval, 
jaké jste měl plány?

Bylo mi 24 let a měl jsem spoustu snů a odhodlání uká-
zat světu co dokážu. Zároveň jsem měl štěstí a povedlo se 
mi v prvních letech chytit vítr do plachet a fi rmu vybudovat 
a postavit jí na dobré základy. Dal jsem si pár jednoduchých 
zásad, které chci, aby byly našimi zákazníky vnímány a těch se 
držím dodnes. Je to především důraz na odbornost naší práce. 
Když něco prodáváme nebo opravujeme, musíme tomu rozu-
mět a snažit se našim zákazníkům poradit, jaké nářadí nebo 
stroj si vybrat a co je potřeba za péči ke správnému fungování 
výrobku. Další zásadou je, že výrobky, které prodáváme, musí-
me být schopní také opravit. Dnes máme velkou prodejnu na 
Brněnské ulici u kruhového objezdu, máme dobře vybavené 
servisní zázemí a dokážeme se postarat o každou zakázku, kte-
rou nám zákazníci svěří. Samozřejmě bych tohoto úspěchu 
nikdy nedosáhnul, kdyby nebylo mých skvělých kolegů, kteří 
jsou přesvědčení o stejných hodnotách a cílech, které mám já 
a snaží se je úspěšně převádět do praxe. Jim vděčím za to, že se 
k nám zákazníci vrací a jsou spokojení a předávají své dobré 
zkušenosti svým známým a Ti nás pak vyhledávají a neustále 
se rozšiřuje počet zájemců, kteří nás oslovují. 

Zmínil jste, že opravujete nářadí a techniku, kterou pro-
dáváte. Ale co stroje, které si jejich majitelé koupili jinde. 
Vycházíte jim vstříc?

Snažíme se o to, ale ne vždy to reálně jde. Sledujeme posled-
ních 10 nebo 15 let velkou změnu v chování trhu a výrob-
ců. Stále více se vyrábí stroje, které mají povahu spotřební-
ho zboží, které se po dvou letech musí vyhodit, protože déle 
nevydrží. Opravovat závady na levném nářadí nebo zahradní 
technice je pak často nesmyslné nebo to ani nejde, protože se 
nedodávají náhradní díly. V loňském roce jsme opravili téměř 
2000 strojů a díky tomu máme možnost vyhodnocovat které 
značky jsou kvalitní a které moc ne. 

To nezní moc optimisticky. Jak odhadujete vývoj vašeho 
oboru do budoucna?

Podle toho co sledujeme se v budoucnu projeví několik 
trendů. Především to bude revoluční ústup klasického poho-
nu nářadí a strojů směrem od benzínových a elektrických 
motorů se šňůrou k pohonu akumulátorem. Už dnes jsou na 
trhu výrobky s klasickým i akku pohonem a výhody, které 
akku technika poskytuje jsou nepopiratelné. Jste nezávislý na 

připojení kabelem a nemusíte dolévat benzín a rámusem rušit 
sousedy, když chcete sekat v neděli trávu. Zákazníci si postup-
ně na tuto změnu zvykají a prodáváme rok od roku větší pro-
cento akku techniky. Není výjimkou, že od nás mají zákazníci 
jeden nebo dva akumulátory a k němu kompatibilní sekačku 
na trávu, řetězovou pilu a strunový vyžínač. Dalším trendem v 
údržbě zahrad jsou robotické sekačky, s nimiž jsme jako první 
v Třebíči začali už v roce 2008. Dnes můžete naše robotické 
sekačky vidět na desítkách zahrad a také na trávníku u Aqua-
parku Laguna o který se každou noc starají dvě sekačky. Tato 
moderní technika umožňuje lidem trávit svůj volný čas jinak 
než sekáním trávy a navíc řeší problém s posekanou travní 
hmotou, protože opravdu kvalitně mulčuje. 

Celou dobu se bavíme o zahradní technice a nářadí, ale 
kolem nás ve vaší prodejně jsou i další zařízení, o kterých, 
přiznám se, ani netuším k čemu slouží. Čemu se ještě 
věnuje Vaše fi rma?

Ano, máte pravdu. Kromě techniky pro soukromé uživatele 
se věnujeme i dodávkám do průmyslu. Jedná se především o 
problematiku stlačeného vzduchu, kde dokážeme nabídnout 
komplexní služby od měření spotřeby, přes návrhy, projekty 
a dodávky nových kompresorů, montáže rozvodů stlačeného 
vzduchu a prodej příslušenství až po pravidelný servis a opra-
vy poruch. Prodáváme kompresory světových značek ATLAS 
COPCO a SCHNEIDER. Dále se věnujeme čistící a úklidové 
technice, což jsou vysokotlaké mycí stroje, průmyslové vysa-
vače a stroje na mytí podlah. V neposlední řadě nesmím zapo-
menout také na realizace odsávání prachu, spalin a zplodin z 

různých technologií, ale také dodávky dílenského vybavení 
obrazně řečeno od šroubku po obráběcí stroj. 

Vidím, že váš záběr je opravdu široký. Co plánujete do 
budoucna?

Nejbližší akcí, která nás čeká, jsou oslavy 25 let. Ty proběh-
nou v naší prodejně v pátek 13. září a pro naše zákazníky a 
návštěvníky jsme připravili bohatý program. Přijedou za námi 
předváděcí auta značek, které prodáváme a u nich si zájemci 
budou moct vyzkoušet nářadí a stroje v praxi. Budeme mít 
slevu 10% na všechno zboží, které si ten den koupíte nebo 
objednáte, budeme podávat občerstvení a jako hlavní mag-
net bude po celý den probíhat představení závodního týmu 
Tomáše Ouředníčka a Davida Křípala s jejich Dakarským spe-
ciálem FORD. Oslavy totiž začaly už v červnu a to slosovací 
soutěží o zajímavé ceny. Každý kdo si v naší prodejně zakou-
pí až do 13. září zboží za více než 2000 korun, může vyplnit 
soutěžní kupón a bude zařazen do slosování, které proběhne 
v rámci slavnostního dne ve 14 hodin. Vítěz obdrží zážitkovou 
cenu, kterou je svezení s Tomášem Ouředníčkem v Dakar-
ském závodním autě po testovací trati. Věřím, že to bude pra-
vý adrenalin, ale ani další výherci nepřijdou zkrátka. Do slo-
sování jsou zařazeny i hodnotné věcné ceny jako například 
akku-vrtačky, kompresor, dílenský vysavač nebo motorová 
pila. Proto, pokud někdo plánuje nákup, ať pospíchá a ještě se 
stihne do slosování zařadit. 

Další naše plány se týkají především optimalizace poskyto-
vaných služeb. Postupně zavádíme elektronickou komunikaci 
o průběhu servisních zakázek a objednávek, snažíme se vyba-
vovat naše zázemí lepšími a kvalitnějšími pomůckami, servis-
ními auty a to všechno kvůli tomu, aby naši zákazníci měli tu 
nejlepší péči, jakou na trhu v našem regionu mohou dostat. 

Těšíme se tedy nejen na naše oslavy, ale i na každého dalšího 
nového nebo vracejícího se zákazníka, který nás navštíví nebo 
pozve k sobě do výroby. Budeme se snažit vždy vyhovět co 
nejlépe všem jejich požadavkům a být jim dobrým rádcem a 
průvodcem v jejich soužití s naší technikou. 

Nezbývá mi než Vám poděkovat za rozhovor a popřát 
Vám i vašim kolegům pevné zdraví a mnoho úspěchů do 
dalšího podnikání.  

Já Vám také děkuji a chtěl bych ještě na závěr poděkovat 
všem našim zákazníkům za jejich věrnost a za to že využívají 
naše služby, protože důvěra nás zavazuje k tomu dělat naši prá-
ci co nejlépe.  (PI-t09-btD)

Firma B TECHNIK s.r.o. slaví 25 let. Zeptali jsme 
se jejího majitele Petra Šmejkala na pár otázek
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Bikejöringová mistryně 
světa trénuje se svým psem i 
dvakrát týdně. 
� Antonín Zvěřina

Osmnáctiletá Kateřina Neuman-
nová z Třebíče se od letošního května 
může pochlubit titulem Mistr světa 
v bikejöringu. Získala ho na květno-
vém Mistrovství světa belgických 
ovčáků v Písku. Jeho součástí bylo 
šest disciplín -  běh se psem, sou-
těž v poslušnosti či agility. Katka si se 
svým čtyřnohým kamarádem podma-
nila bikejöring - jízdu na kole se psem. 

Vysvětluje, že jde o nejrychlejší disci-
plínu, která klade nejmenší nároky na 
tah psa. 

„Závodník jede na kole a na něm má 
připevněné speciální tykadlo, kterým je 
protažené pružné vodítko, které je připev-
něné ke psovi. Ten má speciální postroj na 
tahání kola,“ vysvětluje Katka.  

V Písku Katka zvítězila ve své katego-
rii ženy od 18 do 39 let. Připomíná, že 
v loňském roce se účastnila kvalifikač-
ních závodů. 

Před mistrovstvím světa se Katka 
snažila alespoň dvakrát týdně na kole 
se svým psem trénovat. 

„Je to pro něj fyzicky i psychicky nároč-
né, takže nemůžeme trénovat často,“ 
poukazuje.

Upozorňuje, že kromě bikejöringu 
s fenkou cvičí i agility, často chodí na 
procházky s ostatními majiteli psů. „Je 
to z toho důvodu, aby si na ně zvykla a 
nebyla agresivní, což se na závodech také 
hodnotí,“ vysvětluje Katka.  

Doplňuje, že třeba při ježdění je veli-
ce důležité, aby se pes soustředil jen na 
tahání, nikoli věnoval pozornost něče-
mu jinému.      

„Žiji ve městě a musím mít vychované-
ho psa, abych s ním mohla jít, kam potře-
buji. To je podmínka, aby člověk mohl 
takového psa vlastnit,“ zdůrazňuje v 
Katka. 

Může prý dojít až k tomu, že někoho 

napadnou, mají to v povaze. „Moje fen-
ka je od mala zvyklá pohybovat se mezi 
lidmi, tak agresivní není. I když člověk 
neví, co se jí honí v hlavě. Je sice hodná, 
ale kdyby mě někdo napadl, zaútočila by. 
Ale to aby mě bránila,“ přemítá Katka. 

Výborná povaha
Její pes váží asi 27 kilogramů a 

v kohoutku měří asi 61 centimetrů. 
A belgičtí ovčáci se v zápasech dokáží 
vyrovnat i daleko těžším a větším 
německým ovčákům.

Naznačuje, že belgický ovčák byl 
samozřejmě vyšlechtěn v Belgii. Tam 
se křížili psi, kteří se používali na stat-
cích k obraně majetku či k pasení ovcí. 

Vznikly čtyři varianty - ma-linois, 
kterého vlastní Katka, jedná se o psa 
krátkosrstého, červenohnědého s čer-
nou maskou, tervueren, dlouhosrs-
tý jiné barvy než černá, groenendael, 
dlouhosrstý černé barvy a laekenois, 
hrubosrstý belgický ovčák. To vše o 

ovčácích Katka ví.
„Tihle psi jsou komplexní a šikovní úpl-

ně na všechno. Mají výbornou povahu, 
kvůli které se šlechtili. Příliš se nedbá na 
jejich vzhled,“ poukazuje Katka. 

Informuje, že belgický ovčák má dvě 
linie, pracovní a výstavní. „Ti pracov-
ní jsou daleko více odolní a používají se 
opravdu na všechno,“ říká Katka. 

Zvládá i lyže
To ale zdaleka není jediná sportov-

ní aktivita Katky. Závodně se věnuje 
skikrosu – disciplíně akrobatického 
lyžování, při níž několik lyžařů záro-
veň sjíždí trať s umělými překážka-
mi. Dostala se s ním až do juniorské 
reprezentace. 

Proto je často mimo domov a o 
fenku se starají ostatní členové rodi-
ny. „Má velice ráda moji mladší sestru 
a poslouchá ji. Tedy jen když nejsem 
doma. Mamku má taky ráda, ta jí 
všechno dovolí a taťku tak nějak bere,“ 

usmívá se Katka.  
A nesmí zapomenout na přítele 

své starší sestry, kterého má fenka 
taky ráda. Skikrosu se Katka věnu-
je od roku 2016, kdy se konala dět-
ská olympiáda a disciplína tam byla 
zařazená. 

Ale věnovala se i slalomu či obří-
mu slalomu, tyhle disciplíny ale ny-
ní šly stranou. „Skikros mě strašně 
baví, jsme čtyři na trati, skáče se při 
něm, sjíždějí terénní nerovnosti,“ sdě-
luje Katka.   

Pochvaluje si partu a letos se účast-
nila mistrovství světa juniorů, kde 
skončila devatenáctá. „Ještě mám co 
zlepšovat,“ říká skromně. 

Profi sportovkyně?
A to ještě ze závodních aktivit není 

všechno. Katka se věnuje dále thaj-
skému boxu v třebíčském oddílu. 
Chodí plavat a baví ji jízda na koni, 
posiluje, běhá. 

„Když si člověk dopředu vše naplá-
nuje, dá se to zvládnout. Ale musím 
se také naučit odpočívat, v posledních 
měsících mě často něco bolelo, což při-
čítám přílišné aktivitě,“ přemýšlí. 

Netají, že má podporu od rodičů, 
i když ji často říkají, aby se držela 
nohama na zemi. I ona ví, že živit se 
sportem je hodně těžké, zvlášť v dis-
ciplínách, které si vybrala.

„Takže rodiče dbají, abych dobře stu-
dovala na gymnáziu. U starší sestry to 
vidím, ona jezdí dobře cyklistiku, přes-
to má finanční problémy, protože pod-
pora sportu u nás není zase až tako-
vá,“ přemítá.  

Vysokou školu si samozřejmě 
vybere se sportovním zaměřením a 
přiznává, že ji baví trénování. V zi-
mě učí malé děti lyžovat a baví ji i 
cvičení psů. Také ji láká příslušnost 
k policii či vojsku a také fyziotera-
pie. „Uvidím, kam mě život zavede,“ 
dodává mladá sportovkyně Katka 
Neumannová.    

KATEŘINA na startu závodu v plném soustředění. Foto: archiv K. N.

Dokázala zvládnout jízdu na kole 
i svého psa a zazářila na mistrovství

O zadání veřejné zakázky Správa bytové-
ho fondu, nebytových prostor a ubytovny 
ve vlastnictví města Třebíč rozhodla rada 
města. Stávající správce uzavřel smlouvu 
v roce 1994 a ta obsahovala pouze inflač-
ní doložku. 

„Od té doby se mnoho věcí změnilo a spo-
lečnost smlouvu vypověděla. Proto ji vyhla-
šujeme znovu a přihlásit se samozřejmě 
může i dosavadní provozovatel,“ naznačil 
starosta Pavel Pacal. 

Doplnil, že se jedná o 480 bytů a 125 
ubytovacích jednotek v ubytovnách. 
Správce zajišťuje opravy těchto bytů 
z prostředků města, správu těchto bytů a 
ostrahu v ubytovnách ve formě vrátného. 

Celkem město platí ročně zhruba jede-
náct milionů korun. Pacal prohlásil, že 
současná praxe městu vyhovovala, ale 
správci se nediví, že vzhledem k podmín-
kám smlouvu vypověděl. 

Upozornil, že se jedná o tak velkou 
zakázku, že se do výběrového řízení 
mohou přihlásit i firmy ze zahraničí.   -zt-

Hledají správce bytů

Ukončit nájemní vztah v bytě 
v majetku města v ulici Polanka v Tře-
bíči rozhodla rada města. „Nájemce 
má dlouhodobé problémy s včasným 
placením nájemného. Proto takové roz-
hodnutí. Je tam tříměsíční výpovědní 
lhůta,“ vysvětlil místostarosta Pavel 
Janata. 

Zdůraznil, že takový krok použí-
vá město ojediněle a možná nájem-
ce vyburcuje k větší zodpovědnosti. 
„Pokud učiní vstřícné kroky, jsme ochot-
ni o celé záležitosti diskutovat,“ nastínil 
Janata. 

Podotkl, že problémy se občas 
vyskytují, jedním z řešení je výměna 
bytu za menší s nižším nájemným, 
případně přestěhování do městské 
ubytovny. 

Pokud jde o vystěhování, město řeší 
ročně maximálně pět případů. Měs-
to má k dispozici zhruba 480 bytů.  
 -zt-

Nájemce stále
neplatí nájemText Memoranda o partner-

ství a vzájemné pomoci při rea-
lizaci cyklostezky mezi Tře-
bíčí a Náměští nad Oslavou 
schválila rada města v Třebíči. 
Musí jej schválit ještě zastupitel-
stvo. Starosta Pavel Pacal pozna-
menal, že stezka samozřejmě 
povede přes Vladislav. 

„Projednávají to zastupitel-
stva všech dotčených obcí a my se 
k tomu rádi přidáváme. Jsme spo-
lečně s městysem Vladislav iniciáto-
ry, protože chceme nejprve tyto dvě 
obce cyklostezkou propojit,“ vysvět-
lil Pacal.

Doplnil, že v současné době 
probíhá příprava na zadání doku-
mentace pro územní rozhodnutí, 
následovat bude stavební povole-
ní a majetkové vypořádání. „Rádi 
bychom tuto cyklostezku realizovali 
v roce 2021,“ poukázal Pacal. 

Jedná se o již také o zmiňova-

ném prodloužení do Náměště nad 
Oslavou, kde jsou zainteresova-
né další obce. Pacal upozornil, že 
cyklostezka do Vladislavi pove-
de po levém břehu řeky Jihlavy 
kolem železniční trati s ohledem 
na bezpečnost.

Třebíčský starosta nastínil, že se 
ve městě plánuje propojení cyk-
lostezkou východu se západem. 
„Což znamená, že cyklostezka 
z Vladislavi by pokračovala po tře-
bíčské Sportovní ulici na přestup-
ní terminál u vlakového nádraží a 
postupně až do Boroviny,“ naznačil 
Pacal.   

Poukázal, že trasy jsou připra-
vené a budou se zpracovávat pro-
jektové dokumentace. „Chceme, 
by byla Třebíč cyklisticky průjezd-
ná z jihu na sever a z východu na 
západ,“ poznamenal Pacal. Připus-
til, že terén v Třebíči příliš variant 
neposkytuje.    -zt-

Připravují cyklostezku
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Setkání připomnělo, že od otevření gym-
názia uplynulo pětadvacet let. 

� Antonín Zvěřina

Na čtyři sta absolventů Katolického gymná-
zia se sešlo v pátek 21. června v areálu školy. Den 
absolventů se konal v historii školy podruhé. Prv-
ní setkání se uskutečnilo před deseti lety. V rám-
ci oslav celoročních 25 let existence školy byl Den 
absolventů tečkou za letošními oslavami. 

Ke čtvrtstoletí existence si Katolické gymná-
zium nadělilo dárek v podobě otevření nové, 
moderní budovy určené pro výuku jazyků a příro-
dovědných předmětů. Široké zázemí pro studenty 
vytvářejí také volnočasové aktivity organizované 
Halahojem, spolupráce s Mensou, která sdružuje 
nadané děti, podpora psychologa, stáže pro stu-
denty ve firmách i v zařízení sociálních služeb a 
také výměnné studijní pobyty. 

Studenti třetího ročníku v rámci reálné firmy 
JA Czech vytváří svoji vlastní tréninkovou firmu, 
avšak s reálnými výstupy. Připravují pro své spo-
lužáky svačiny, učí se ekonomicky plánovat a tím 
také základům podnikání.

Absolventi se vrátili
První absolventi se začali scházet v pátek 21. 

června krátce před 18. hodinou. Během půl hodi-
ny se areál téměř zaplnil. Absolventský večer 

zahájil ředitel gymnázia Vít Feldbabel a přivítal 
také současné i bývalé učitele včetně dvou před-
chozích ředitelek, zakladatelku Marii Velebovou a 
pokračovatelku Evu Hortovou. Na pódiu se vystří-

daly kapely absolventů. První část večera patřila 
H-Quartetu a Hance Linhartové, druhá část pak 
Marii Křížové a kapelám Endless melody a Para-
lelní zapojení. 

Se zájmem si absolventi prohlédli starou budo-
vu školy a také tu novou. Na chodbách postávali 
u fotografií, ve třídách se zastavovali u videí. Na 
chodbách se potkávali se svými bývalými učiteli. 

„Bylo to velmi příjemné setkání. S některými jsme se 
neviděli od doby, kdy jsme odmaturovali. Vzpomínali 
jsme, obdivovali jsme, jak se škola posunula dopředu 
a především jsme si s mnohými vyměnili kontakty se 
slibem, že se určitě sejdeme,“ říká absolventka Eva 
Fruhwirtová. 

Mnozí si domů odnesli vedle hezkých pocitů 
také almanach, které gymnázium vydalo. Mapuje 
v něm historii školy. „Je to spíše vzpomínková kniha 
plná fotografií. Velmi povedená část jsou rozhovory 
s našimi absolventy. Z každého ročníku jsme vybrali 
jednoho a s ním jsme udělali rozhovor. Jsou to velmi 
zajímavé a inspirativní příběhy,“ potvrzuje ředitel 
Vít Feldbabel. Mezi absolventy jsou právníci, léka-
ři, podnikatelé, architekti, ale také kněží. 

„Nejvíce nás těší, že studenti vzpomínají na dobu 
studia jako na velmi krásné období. Shodují se, že 
gymnázium jim dalo nejen dobré vzdělání, ale také 
přátelé a dobrý základ do života,“ shrnuje Vít Opla-
tek, který je prvním absolventem gymnázia a záro-
veň současným zdejším učitelem.

BÝVALÉ studentky si setkání pochvalovaly.
 Foto: Michal Vašíček

Sešli se absolventi Katolického gymnázia

V loňském školním roce dosáhla 
Obchodní akademie a Hotelová ško-
la Třebíč skvělých úspěchů na poli 
matematickém i anglického jazyka. 
Žáci se zúčastnili a skvěle umístili v 
Celostátním kole matematické sou-
těže žáků Středních odborných škol 
(SOŠ) a ústředním kole Olympiády v 
anglickém jazyce. 

Celostátní matematická soutěž 
žáků SOŠ, vyhlašovaná minister-
stvem školství, mládeže a tělovýcho-
vy a organizovaná Jednotou českých 
matematiků a fyziků v sedmi kate-
goriích podle typu školy, probíhá ve 
dvou kolech.

V celostátním měřítku dva žáci ško-
ly dosáhli v této soutěži ojedinělé-
ho výsledku. Oba navštěvovali dru-
hý ročník oboru Reprodukční grafik. 
Marek Mikyska získal 3. místo a Petr 
Kaláb 5. místo. Toto umístění se jim 
podařilo v konkurenci několika set 
účastníků. Oba žáci odpověděli struč-
ně na několik otázek. 

Věnujete se matematice i ve svém 
volném čase? 

Marek: Pokud si potřebuji něco 
spočítat, spočítám si to, ale to je asi 
tak veškerá mimoškolní aktivita sou-
visející s matematikou. 

Petr: Ve volném čase se matematice 
nějak zvláštˇ nevěnuji. 

Jaké jsou vaše pocity před mate-
matickou písemkou ve škole? 

Marek: Moje pocity před písem-
kou z matematiky jsou různé, ale 
když vím, že tam nebude Pythagoro-
va věta, tak jsem většinou v pohodě a 
moc to neřeším. 

Petr: Před matematickou písemkou 
jsem v klidu, protože vím, že to umím 
a není to nic složitého, na co by nás 
pan učitel předem nepřipravil. A díky 
panu učiteli ze základní školy mám 

velmi dobré základy, na které můžu 
dále navazovat. 

Jak obtížné bylo pro vás zadání 
celostátní matematické soutěže? 

Marek: Některé úlohy byly trochu 
těžší, pár jich bylo čistě o výpočtech, 
ale některé byly o logickém myšlení a 
o tom, jak si dokážeme zadání v hlavě 
překroutit a logicky pak vyřešit. 

Petr: Obtížnost matematické sou-
těže byla pro mě jako pololetní 
písemka ve škole.

 
Anežka Jiráňová, studentka oboru 

Obchodní akademie 3. ročník, zastu-
povala školu v Olympiádě v anglic-
kém jazyce. Postoupila ze školní-
ho kola přímo do krajského kola. V 
letošním roce byla nově vytvořena 
soutěžní kategorie III.C, do které spa-
dají všechny odborné střední školy. V 
krajském kole zvítězila a porazila tak 
17 dalších soutěžících. Součástí sou-
těže byl poslech úrovně C1 a konver-
zace s porotou bez přípravy. Vítězství 
v krajském kole Anežku posunulo 
do ústředního kola, které se konalo 

v Praze. Také Anežka odpověděla na 
položené otázky. 

Věnuješ se angličtině i ve svém 
volném čase? 

Ano, svoji angličtinu si zdokonaluji 
sledováním filmů v původním znění. 
Poslouchám převážně anglické pís-
ničky. Také jsem v kontaktu s několi-
ka kamarády pocházejícími ze zahra-
ničí. 

Myslíš si, že znát dobře anglicky 
je pro současnou dobu nezbytné? 

Myslím si, že si v dnešní době zna-
lost angličtiny klade jako základní 
požadavek spousta firem, proto by 
neznalost angličtiny mohla být ome-
zující. 

Měla jsi možnost ověřit si svou 
angličtinu prakticky? 

Na podzim jsem byla na čtyřtý-
denní stáži v Irsku, kterou mi zařídila 
naše škola přes projekt ERASMUS +. 
Tam jsem bydlela v rodině a chodi-
la pracovat do firmy, která se zabývá 
účetnictvím a auditem. Byl tam mla-
dý kolektiv, skládající se z rodilých 

Irů, ale i Indů, Číňana či Jihoafričana. 
Abych se dorozuměla, musela jsem se 
všemi celý den mluvit anglicky. Díky 
tomu jsem si ve svých znalostech ang-
ličtiny jistější. Také jsem se naučila 
odbornější výrazy z účetnictví, které 
by se mi mohly hodit.

 
Jaké jsou tvé pocity z celostátní 

soutěže v angličtině? 
Jsem moc ráda, že jsem se mohla 

zúčastnit. Skamarádila jsem se s ostat-
ními soutěžícími a všichni pořadatelé 
byli moc příjemní. V konverzační čás-
ti soutěže jsem dostala dobré téma, a 
tak jsem nebyla nervózní. Po účasti 
jsem měla čas asi tři hodiny do vyhla-
šování, tak jsem využila příležitosti 
projít si Prahu, podívat se na sochu 
mechanické hlavy Franze Kafky, jít na 
Karlův most a projít se po pobřeží a 
jít na dobré jídlo. Celkově jsem si ten-
to den užila, a jsem ráda, že jsem zís-
kala tuto zkušenost.    -zt-

Marek, Petr a Anežka si ze soutěží odnesli cenné zkušenost. Foto: archiv školy

Studenti byli na olympiádách úspěšní
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   Městská knihovna

1. 9. neděle  MUDr. Machová Eva   Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
7. 9. sobota  MUDr. Machová Eva   Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
8. 9. neděle  MUDr. Machová Eva   Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
14. 9. sobota  MUDr. Machová Eva   Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
15. 9. neděle  MUDr. Machová Eva   Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
21. 9. sobota  MDDr. Ludin Tomáš ESTHES s.r.o. Sokolská 3 674 01 Třebíč    568 840 820
22. 9. neděle  MUDr. Machová Eva   Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
28. 9. sobota  MUDr. Machová Eva   Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
29. 9. neděle  MUDr. Machová Eva   Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248

Pondělí 2. září, 9 hod., sál 
hudebního oddělení. 

Zájmové vzdělávání seniorů
Srí Lanka / Miluška Mrvková 

Pondělí 9. září, 9 hod., sál 
hudebního oddělení. 

Souboj s pamětí: Poznává-
me hlasy herců a zpěváků / Jan 
Bukovský 

Pondělí 16. září, odjezd 8.45 
hod., autobusové nádraží

Skvosty za humny V. / Zájezd 
pouze pro přihlášené 

 
Pondělí 23. září, 9 hod., sál 

hudebního oddělení. 
Architektura v souvislostech. 

4. část. Vztah architektury a dal-
ších umění / Ing. arch. Lubor 
Herzán 

Francouzský klub 2019 
– 11. ročník

Čtvrtek 5. září, 17 hod., sál 

hudebního oddělení. 
Senegal a Kapverdské ostrovy / 

RNDr. Dagmar Benešová

Pondělí 30. září 
ZÁJEZD: FRANCOUZSKÝ 

IMPRESIONISMUS: MIS-
TROVSKÁ DÍLA ZE SBÍRKY 
ORDRUPGAARD

Bližší informace na stránkách 
knihovny, osobně nebo telefonic-
ky. 

Pondělí 9. září, 17 hod., sál 
hudebního oddělení. 

Peru a Bolívie aneb poprvé 
v Jižní Americe / Jan Černocký

Úterý 10. září, 16.30 hod., sál 
hudebního oddělení.  

Nebojte se zeptat: Jak nej-
lépe poznat toho druhého? 
Ať se podepíše … Mgr. Luboš 
NOVOTNÝ  

Přednáška psychologa, grafolo-
ga a psychoterapeuta z Havlíčkova 
Brodu. 

Čtvrtek 12. září, 17 hod., sál 
hudebního oddělení.  

3 v 1 o vesmíru a hvězdách
Marek Patočka: Vesmírné mise, 

které téměř skončily neúspěchem
Kristýna Jelečková: Hledání 

mimozemského života
Martin Urubek: Kerbal Space – 

jak fungují rakety

Čtvrtek 19. září, 16.30 hod., sál 
hudebního oddělení. 

Himálaj. 3. část: Trek kolem 
Makalu 2013 / Zdeněk Štancl

Pátek 20. září, 17 hod., sál 
hudebního oddělení.  

Moravští vojáci v první světové 
válce / Radim Kapavík - Spolek 
Signum belli 1914

Pondělí 23. září, 17 hod., sál 
hudebního oddělení.  

Konec války na Třebíčsku / 
Zdeněk Prukner

Amatérský badatel Zdeněk Pruk-
ner představí svoji novou knihu 
Konec války na Třebíčsku. 

Čtvrtek 26. září, 16.30 hod., sál 
hudebního oddělení. 

Černobyl – spící peklo / Tomáš 
Kubeš

Pondělí 30. září, 16 hod., sál 
hudebního oddělení. Vstup zdar-
ma.

VČELÍ MEDVÍDCI ZPÍVAJÍ /  
DIVADLO VĚŽ

Pondělí 30. září, 10 hod., 
pobočka Modřínová  

Bavíme se navzájem
Zábavné dopoledne  klientů DS 

Manž. Curieových a klientů Den-
ního rehabilitačního stacionáře na 
Družstevní ulici.  

Výstavy
Do 6. září, sál hudebního oddě-

lení, knihovna Hasskova
Lignes & Corps / Brice Leclert
Výstava fotografií francouzského 

fotografa Brice Leclerta. 

Středa 11. září – pondělí 21. 
října, sál hudebního oddělení, 
knihovna Hasskova

Olga Havlová a Výbor dobré 
vůle

2. – 30. září, pobočka Modříno-
vá

Fair TRADE V TŘEBÍČI / 
ZDRAVÉ MĚSTO TŘEBÍČ

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

  Výstavy
5. 9. - 3. 11. Výtvarné variace – 

Karel Kováč – výběr z tvorby k 60. 
narozeninám – vernisáž 4. 9. od 17 
hodin.

Do 26. 4. 2020 - Sametová revo-
luce na půdě - Půdní prostory 
Předzámčí.

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

PROMĚNY TŘEBÍČSKÉ 
ŽIDOVSKÉ ČTVRTI - Zadní 
synagoga Subakova 1/44, Třebíč – 
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.

Do 6. října - Ladislav Novák 
1925–1999 - Zámek Třebíč, konír-
na.

Do 8. září - Martin Hronza – 
akvarely, kresby, grafiky - Zámek 
Třebíč, galerie Tympanon.

Chovatelský den se uskuteční v 
Jezdeckém areálu Třebíč – Polan-
ka u koupaliště v neděli 8. září po 
osmadvacáté. Předcházet mu bude v 
sobotu 7. září od 9.30 hodin průvod 
koní městem sedlových, teplokrev-
ných a chladnokrevných, jednos-
přeží, dvojspřeží čtyřspřeží a pony 
na ruce. 

Program v neději zahájí  od sedmi 
hodin přejímka hospodářských zví-
řat. Od 9.30 do 11.30 hodin se usku-
teční hodnocení koní a kolekcí na 
ruce. V 9.30 hodin začnou parkury 
do 70 a 90 centimetrů.   

Slavnostní zahájení se koná ve dva-

náct hodin, o patnáct minut později 
začnou sportovní soutěže zápřahové 
a Koňská show. Součástí programu 
se stane vozatajský parkur, Memo-
riál Ladislava Svobody pro plemena 
chladnokrevná.

Bude se soutěži ve třech honeb-
ních parkurech, o pohár ředitele 
TTS Třebíč pro dvojspřeží, vypsán 
pro chladnokrevná plemena koní, o 
pohár OAK Třebíč pro dovjspřeží, 
vypsán pro teplokrevná plemena 
koní a o pohár Svazu jihomorav-
ských chovatelů pro jednospřeží, 
vypsán pro všechny plemena koní. 

Návštěvníci se podívají na mož-

nosti dalšího využití koní, ukázku 
zápřeží, ukázku jezdecké práce frís-
kých koní, ukázku ovladatelnosti v 
kládě a těžkém tahu, dostih malých 
plemen koní, dostih chladnokrev-
ných koní a rej bryček.

Součástí chovatelského dne je pre-
zentace Regionální potravina Kraje 
Vysočina, krajská výstava ovcí, koz 
a ukázka ostatních druhů a kategorií 
hospodářských zvířat, chovatelské a 
jezdecké práce, zemědělské techni-
ky, včetně služeb pro zemědělství. 
Pro návštěvníky jsou zajištěny pro-
jížďky v sedle i v bryčkách během 
celého dne.   -zt- 

Opět bude chovatelský den

Odhalení pamětní desky věnované Bed-
řichu Kružíkovi (14. 2. 1909 – 3. 9. 1971), 
pplk. in memoriam, letci RAF, pracovníku 
Baťových závodů, se bude konat v úterý 3. 
září v areálu bývalé obuvnické továrny v 
Třebíči-Borovině, ulice Tomáše Bati.

Bedřich Kružík většinu svého života pro-
žil v Třebíči, a coby „Baťovci“ mu bude 
odhalena deska právě v prostorách někdej-
ší Baťovy továrny. 

Odhalení pamětní desky se koná u pří-
ležitosti 110. výročí narození tohoto váleč-
ného hrdiny, a zároveň na den přesně 48 
let od jeho úmrtí.

Program pro zvané začíná v Ekotech-
nickém centru Alternátor od 16 hodin. 

Osobnost Bedřicha Kružíka představí spi-
sovatelka Eva Pokorná. Následně na letce 
vzpomene spolupracovník Karel Picmaus. 
V 16.30 začne ve venkovních prostorách 
program pro veřejnost. 

Nejprve vystoupí dětský pěvecký soubor 
Resonance pod vedením Heleny Valové. 
V 16.45 hodin přítomné přivítá moderá-
tor Michal Lukáč. 

Následuje od 16.50 hodin krátká dobo-
vá scénka v podání KVH Diverzanti z 
Brandenburgu. 

V 17 hodin se uskuteční přelet vrtul-
níků. Po písni dětského pěveckého sou-
boru Resonance slavnostní ceremoniál 
ukončí státní hymna.  -zt-

Odhalí pamětní desku letci RAF
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Konal se závod v chůzi 
Závod Okolo Máchova jezírka 69. ročník Memoriál Miloše Morávka, nej-

starší chodecký závod na Moravě a druhý nejstarší  v Českých zemích se 
konal v neděli 25. srpna v Libušině údolí v Třebíči. Bylo to i v rámci Morav-
sko - Slovenského chodeckého poháru.  Zúčastnili se proto i závodníci ze 
Slovenska. Z třebíčských závodníků se na stupně dostal Karel Konečný z pří-
pravky chlapců na jeden kilometr a Jiří Topil ze Spartaku Třebíč v kategorii 
příchozích. Oba skončili druzí.  -jk-

Zlaté medaile vybojovali na mis-
trovství Evropy hráčů do 23 let 
baseballisté České republiky. Ve 
finále šampionátu nastoupil proti 
Německu jako startující nadhazovač 
Lukáš Hlouch z třebíčského klubu 
Nuclears. Velký talent, který je také 
v hledáčku skautů nejznámější pro-
fesionální soutěže MLB, povolil sou-
peři za tři směny jen dva hity.

Češi vyhráli 4:1 a společně s titu-
lem mistrů Evropy vybojovali pro 
Českou republiku také účast na mis-
trovství světa. Lukáš se ještě v prů-
běhu prázdnin zúčastnil jako host 
soustředění dětských kategorií klu-
bu Nuclears v Třebíči. Mladým spo-

LUKÁŠ HLOUCH se raduje ze zlaté 
medaile.  FOTO: Jan Beneš

Baseballista Lukáš Hlouch 
veze evropské zlato

Největší triatlonová akce, Enea 
Bydgoszcz Triathlon, za účasti téměř 
4500 profesionálů a amatérů, se 
uskutečnila v Polsku. Soutěžilo se 
v samém centru města Bydgoszcz v 
různých vzdálenostech, od sprintu 
až po distance polovičního ironma-
na. 

V neděli se start nejdelšího závo-
du (1,9 km plavání, 84 km jízdy na 
kole a 22,4 km běhu) postavilo hned 
několik českých sportovců. Nej-
rychlejším z nich byl Michal Bar-
tík (MST Jihlava). S časem 4:15:28 
obsadil 2. místo ve své věkové kate-
gorii, 13. místo celkově. 

Miroslav Gottlieb (TJ Spartak Tře-
bíč) cílovou bránou proběhl v čase 
4:30:11. Ve velké konkurenci závod-
níků ve věkové kategorii 40 - 45 let 
to znamenalo 14. místo, celkově 
pak místo 48. Jihlavský Michal Zigl 
(Sport LaV) závod dokončil s časem 
4:32:38, Aleš Adam (Alfa tri team 
Brno) 4:50:51.

Mezi ženami závodila Milada Brab-
cová z TJ Spartak Třebíč. Časem v 
cíli 4:54:07 získala 2. místo ve své 
věkové kategorii, celkově pak 6. mís-
to z celkového počtu 67 závodnic.

 -zt-

MIROSLAV GOTTLIEB v cíli. Foto: archiv oddílu

Triatlonisté uspěli v Polsku

luhráčům z domovského oddílu, pro 
které je velkým vzorem, přinesl uká-
zat i čerstvě získanou zlatou medaili.  
 -zt-
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  Divadla, koncerty, festivaly

  Kino Pasáž

  Třebíčské centrum

2. - 6.9. TÝDEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ – ukázky aktivit, otevřeno 
pondělí, úterý, středa, pátek 8 – 14 
hod., čtvrtek 8 – 17 hod.

2. - 13. 9. Zápis do kroužků a 
kurzů – info u pracovníků Centra 
nebo na FB

2. 9. 15.30 - 16.30 Dětská skupi-
na KAPIČKA a mikrojesle SLU-
NÍČKO – infoschůzka pro zájemce

3. 9. 10 - 12 FAMILY POINT 
Třebíč: Volnočasové aktivity pro 
děti

4. 9. 9 - 12 Dopoledne s YAMA-
HOU - představení, dotazy k zaháje-
ní kurzů Robátka

5. 9. 15 - 17 OTEVŘENÁ 
ZAHRADA – zahradní slavnosti pro 
radost i zdraví

6. 9. 14 - 15 MALÝ FESTIVAL 
LOUTKY: OŠKLIVÉ KÁČÁTKO

7. 9. 14 - 17 VOLNÝ ČAS NENÍ 
NUDA – prezentace aktivit na Pod-
zámecké nivě

9. 9. 10 - 11.30 Klub Miminko: 
Robátka – ukázková hodina

10. 9. 10 - 11.30 Klub Batole: 
První krůčky k hudbě

11. 9. 10 - 12 FAMILY POINT 
Třebíč: Tvořivá dílnička

12. 9. 9 - 16 Jarmark BIO/EKO 
výrobků s označením Vysočina 
REGIONÁLNÍ PRODUKT – akce 
na Karlově nám.

12. 9. 10.30 - 12 EKOATELIÉR 
pro velké i malé: Bylinkové pytlíč-
ky

16. - 22. 9. Evropský týden mobi-
lity – téma: „Projdi se s námi“

16. 9. 10 - 12 Klub Miminko: S 
vozíkem či kočárkem na úřad

17. 9. 10 - 12 FAMILY POINT 
Třebíč: Jak zabránit šikaně svého 
dítěte

17. 9. 10.30 - 12 Kurz zdravého 
vaření - téma: Cuketový perník s 
ovocem

19. 9. 10 - 12 Den bez aut
19. 9. 15 - 16.30 Kurz zdravého 

vaření - téma: Cuketová omeleta
19. 9. 15.30 – 17 CÍL pro Vyso-

činu:: Infoschůzka pro zájemce o 
vzdělávací program

23. 9. - 30. 11. PODZIMNÍ 
SLAVNOSTI pro malé i velké

23. 9. 10 - 11.30 Klub Miminko: 
Maminko, zpívej mi

23. 9. 15 – 19 CÍL pro Vysočinu: 
Pracovně-právní minimum I.

24. 9. 10.30 - 12 Klub Batole: 
Zvládání stresu a prevence vyho-
ření

25. 9. 10 – 12 FAMILY POINT 
Třebíč: Pomazánka z červené čoč-
ky

26. 9. 10 – 12 Rodina spolu u sto-
lu (akce pro celé rodiny)

26. 9. 14.30 – 16 Zdravá dílna: 
Cuketová chuťovka

30. 9. 10.30 – 12 Klub Miminko: 
Výchova dětí - riziková období

30. 9. 15.30 - 16.30 TVOŘIVÉ 
HRAČKY – pro rodiče s dětmi od 
2 let

Sobota 14. 9. v 10 hod. - Karlovo 
náměstí 

BRAMBOROBRANÍ
XXI. přehlídka folklórních soubo-

rů. 
Součástí jsou trhy s tradičními lido-

vými řemesly.

Pondělí 16. 9. v 18 hod. - Foyer 
divadla Pasáž - I. koncert KPH

PF GUITAR QUARTET

Úterý 17. 9. v 19 hod. - Divadlo 
Pasáž - I. představení sk. A

MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO
OSMYČKY

Středa 18. 9. v 19 hod. - Národní 
dům

VLADIMÍR HRON
„TO NEJLEPŠÍ Z VLÁDI HRO-

NA“

Neděle 22. 9. v 17 hod. - Divadlo 
Pasáž - PRO RODIČE S DĚTMI

MICHAL NESVADBA 
„MICHAL JE KVÍTKO“

Pondělí 23. 9. v 19 hod. - Národ-
ní dům

SOUL SISTERS
Soul Sisters je projekt zpěvačky 

Lucie Víškové.

Středa 25. 9. v 19 hod. - Divadlo 
Pasáž - I. představení sk. B

PANTHEON PRODUCTION 
PRAHA

NALEVO OD VÝTAHU
Situační komedie.

27. 9. Festival svobodné kultury 
- Trumpetka. 

Sobota 28. 9. od 14 do 18 hod. - 
Návrší Hrádek

DEN MĚSTA
Rodinný festival pro všechny Tře-

bíčáky. 

Neděle 29. 9. v 19 hod. - Bazilika 
sv. Prokopa

SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT 
s VIRTUOSI TREBICENSES

Koncert ve spolupráci se spolkem 
Cordial Musica.

Od pondělí 2. do středy 4. září
ANGRY BIRDS VE FILMU 2
Premiéra rodinného animovaného 

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

Od pondělí 2. do středy 4. září
PŘES PRSTY
Premiéra komedie ČR.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od čtvrtka 5. do neděle 8. září
HODINÁŘŮV UČEŇ
Repríza pohádky ČR.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 6. do neděle 8. září
TO KAPITOLA 2
Premiéra mysteriózního thrilleru 

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

EVROPSKÝ 
TÝDEN MOBILITY

16. – 22. září
Kampaň je zaměřena na podporu 

ekologicky šetrných způsobů dopra-
vy.

Téma: Bezpečná chůze a cyklistika.

Úterý 10. 9. od 9 do 11 hodin – 
SENIOR BEZ NEHOD, Městský 
úřad, Masarykovo nám, místnost 
043 - představení s J. Obermaie-
rovou a J. Štědroněm zaměřené na 
zvýšení bezpečnosti seniorů nejen 
na silnicích.

Pondělí 16. 9. od 10 hodin od 
Třebíčského centra – S vozíkem či 
kočárkem na úřad - test dostup-
nosti a bezbariérovosti budov ve 
městě.

Úterý 17. 9. od 16.30 hodin sraz 
na vlakovém nádraží, v 16.40 hodin 
odjezd do Vladislavi – NORDIC 
WALKING - procházka s hůlkami 
zpět do Třebíče.

Středa 18. 9. od 8 do 10 hodin, 
ul. Znojemská – Pojďme na pře-
chod - naučme děti přecházet v 
reálném provozu, ať nespoléha-
jí na pomoc dospělých, strážníků 
nebo policistů, ale pouze samy na 
sebe!

Středa 18. 9. od 15 do 17 hodin, 
dopravní hřiště u ZŠ Bartuškova – 
odpoledne na kolech + opilecká 
procházka. 

Čtvrtek 19. 9. od 10 do 17 
hodin, Karlovo nám. – podpora 
čisté mobility - přijďte si vyzkou-
šet elektrokola, elektrokoloběžky, 
cargo-kola, auto na vodík, stánek 
BESIP a další.

Čtvrtek 19. 9. MHD ZDARMA – 
Den bez aut. 

Pátek 20. 9. od 16 do 18 hodin - 
start v Malovaném domě – Pohád-
ková Třebíč - oblíbený 13. ročník 
pochodu uličkami a zákoutími měs-
ta, pořádá KČT Třebíč.

Sobota 21. 9. od 15 do 17 hodin 
- sokolský stadión – závody na 
kolech a kolečkách - pořádá TJ 
SOKOL Třebíč.

Od pondělí 9. do čtvrtka 12. září
TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRA-

ČEK
Repríza animovaného filmu USA 

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

Od pondělí 9. do středy 11. září
TENKRÁT V HOLLYWOODU
Repríza dramatu USA. 
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od pátku 13. do středy 18. září
PLAYMOBIL VE FILMU
Premiéra animované komedie 

Francie/ Německo v českém znění.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 13. do neděle 15. září
PANSTVÍ DOWNTON 
Premiéra dramatu Velké Británie.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pondělí 16. do středy 18. září
ZLATOKOPKY
Premiéra komediálního krimi dra-

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

Od čtvrtka 19. do pondělí 23. 
září

PSÍ KUSY
Premiéra animované rodinné 

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

Od pátku 20. do středy 26. září
ROMÁN PRO POKROČILÉ
Premiéra komedie ČR.
Začátky představení pátek – pon-

dělí v 19.30 hod., úterý - středa v 17 
hod.

Pro mládež do 12 let nevhodný

Od úterý 24. do středy 25. září
AD ASTRA
Premiéra sci-fi thrilleru USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pátku 27. do pondělí 30. září
PRINC KRASOŇ
Premiéra rodinného animovaného 

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

Od pátku 27. do neděle 29. září
RAMBO: POSLEDNÍ KREV
Premiéra akčního filmu USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
 Mládeži do 15 let nepřístupný

Pondělí 30. září
JIŘÍ SUCHÝ – LEHCE S ŽIVO-

TEM SE PRÁT
Premiéra dokumentu ČR. 
Začátek představení v 19.30 hod.
Mládeži přístupný

FILMOVÝ KLUB
Začátky představení v 19.30 hod.

Čtvrtek 5. září
3 DNY V QUIBERONU
Premiéra dramatu Německa/

Rakouska.

Čtvrtek 12. září
NABARVENÉ PTÁČE
Premiéra dramatu Česka/Sloven-

ska/Ukrajiny.

Čtvrtek 19. září
ŽENA NA VÁLEČNÉ STEZCE
Premiéra dramatu Islandu/Francie.

Čtvrtek 26. září
LÁSKA MEZI REGÁLY
Premiéra dramatu Německa/Fran-

cie.

Třebíčí projde 
slavnostní průvod
Pravidelná Mariazellská slavnost se 

uskuteční v Třebíči v neděli 1. září. 
Program začíná v 16 hodin mod-
litbou svatého růžence v kostele sv. 
Martina. 

Během růžence je příležitost ke 
svátosti smíření - ke zpovědi. V 18 
hodin začne mše svatá, při níž zazpí-
vá Svatomartinský sbor: V. E. Horák: 
Dixit Dominus, Laudate Dominum. 
Po mši sv. Následuje průvod se soš-
kou Panny Marie. Přineste si, pro-
sím, s sebou svíčky.

V sobotu 7. září se koná pravidelná 
pěší pouť do Přibyslavic. Po požeh-
nání v 13.30 hodin se odchází od 
baziliky sv. Prokopa. Program v Při-
byslavicích začíná od 16.30 hodin. 
 -zt-
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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

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

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

Výklad karet

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

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
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Vrhačské tabulky nabízejí řadu 
zajímavých jmen. Mezi diskaři, kde 
je už půlstoletí k nepřekonání hod 
Jana Veselého do blízkosti mety 
dvaapadesáti metrů, se ze sestavy 
třebíčských odchovanců vymykají 
někdejší reprezentant a dvojnásob-
ný mistr ČSR František Krejčí, který 
po angažmá v RH Praha, Zbrojovce 
a Moravské Slavii přišel posílit dru-
holigový třebíčský celek, což platí i o 
původně žďárském Petru Dymákovi. 

Téměř záhadou je výkon Jiřího 
Žemby, pozdějšího účastníka OH v 
Tokiu, o jehož třebíčských startech 
mlčí i publikace Kdo je kdo v čes-
ké atletice. Podle našich análů však 
šestnáctiletý Žemba skutečně v roce 
1956 za Třebíč závodil, aby pak ode-
šel do Velkého Meziříčí a odtud dál 
do atletického světa. 

Opačně začínal meziříčský rodák 
Pavel Peňáz, který do Třebíče při-
šel přes Moravskou Slavii, aby se 
ve chvíli, kdy byl na výkonnostním 
vrcholu, přestěhoval s rodinou do 
Kolína, za který nastupuje dodnes. 

Ke generaci Jana Veselého pat-
ří Bohumil Vítek, jehož maximum 
z poloviny sedmdesátých let kromě 
něj přehodili už jen zmíněný Krejčí 
a nejčerstvěji desetibojař Jiří Sýko-
ra, a také Miroslav Palát, který ještě 
pádněji promluvil do tabulek kou-
lařských. 

V nich se zápis u vedoucí pozice 

změnil v posledních dvou sezonách 
několikrát. Postaral se o to Tomáš 
Vilímek, který nejprve sebral okres-
ní rekord Pavlu Peňázovi, aby ho 
opakovaně zlepšil a současně překo-
nal i rekord Kraje Vysočina. Vilím-
ka dlouho trenérsky vedl Jan Heres, 
v současné obě pod Jiřím Klinerem, 
který je v koulařských tabulkách tře-
tí. 

Čtvrtý Kamil Běhounek odzávo-
dil v Třebíči devět ligových sezon, 
aby se vrátil do Sokola  Velké Mezi-
říčí, odkud jako nadějný talent v 
roce 2009 přišel. Za ním najdeme už 
jmenovaného Paláta, jehož okresní 
rekord z r. 1977 vydržel čtrnáct let, 
opět vícebojaře Sýkoru a pak legen-
dy třebíčské atletiky minulého stole-
tí:  Josefa Požára, diskaře Veselého, 
desetibojaře Ivana Trojana a Milana 
Ošmeru. 

Muži:
Disk: 51,80 Jan Veselý 1970, 46,98 

František Krejčí 2000, 45,84 Jiří 
Sýkora 2014, 45,60 Bohumil Vítek 
1974, 45,05 Tomáš Vilímek 2019, 
44,64 Jiří Kliner 2011, 44,29 Petr 
Dymák 1998, 44,01 Pavel Peňáz 
2001, 41,92 Jiří Žemba 1956, 41,36 
Miroslav Palát 1977.

Koule: 16,27 Tomáš Vilímek 2019 
15,35 Pavel Peňáz 2001, 14,73 Jiří 
Kliner 2013, 14,34 Kamil Běhounek 
2011, 14,12 Miroslav Palát 1977, 

13,87 Jiří Sýkora 2014, 13,83 Josef 
Požár 1963, 13,66 Jan Veselý 1972, 
13,62 Ivan Trojan 1986, 13,39 Milan 
Ošmera 1973

Čelo ženských diskařských tabu-
lek se v posledních sezonách pří-
liš nezměnilo. Z nejmladší generace 
atletek pronikly do první desítky jen 
Nikola Neumannová a Eliška Krajčo-
vá, ani jedna však neohrozila vedoucí 
postavení sester Novákových, Hany 
Chvátalové a Andrey Hluché. 

S výjimkou Chvátalové závodily 
všechny v prvním desetiletí nové-
ho století, což bylo nejúspěšněj-
ší období třebíčských ženských 
vrhů. Za děvčaty vesměs z trénin-
kové skupiny Josefa Vomely v tabul-
kách stále zůstávají závodnice z dob 
dávno minulých: Mirka Špeldová, 
Adéla Macháčková, Pěva Nováčko-
vá a Marie Sázavská. Přitom 33,19 m 
Macháčkové, později čtvrté na ME v 
Bernu ve vrhu koulí, hozených rok 
po skončení II. světové války je jed-
ním ze dvou nejstarších zápisů v tře-
bíčských tabulkách. 

Pestřejší je situace v ženské kou-
li. O jediný centimetr v ní vede Pet-
ra Ludanyiová, vícebojařka tréno-
vaná Pavlem Svobodou, před Pěvou 
Nováčkovou, jejíž maximum 11,91 
m bylo okresním rekordem jedna-
padesát let. Stejně tak jen o cen-
timetr překonala před třemi lety 
Monika Sedláčková kladivářku Evu 

Blažkovou patřící do úspěšné gene-
race devadesátých let. Za ní násle-
duje opět Adéla Macháčková, která 
stihla v r. 1946 před odchodem do 
Zlína a posléze do Prahy uzavřít své 
třebíčské působení výkonem 11,44 
m. 

Za ní najdeme stejně jako v disku 
sestry Novákovy, mezi něž se vklíni-
la zástupkyně generace šedesátých 
let Hana Hobzová, a desítku doplňu-
jí vícebojařka Iva Skorocká a Hana 
Chvátalová, obě příslušející podob-
ně jako Blažková do období let deva-
desátých.  

Ženy:
Disk: 38,91 Miroslava Nováková 

2009, 37,55 Lucie Nováková 2008, 
36,26 Hana Chvátalová 1997, 35,81 
Andrea Hluchá 2009, 35,37 Niko-
la Neumannová 2016, 33,38 Mirka 
Špeldová 1958, 33,19 Adéla Macháč-
ková 1946, 32,28 Pěva Nováčková 
1956, 32,18 Eliška Krajčová 2017, 
31,64 Marie Sázavská 1966.

Koule: 11,92 Petra Ludanyiová 
2004, 11,91 Pěva Nováčková 1953, 
11,56 Monika Sedláčková 2016, 
11,55 Eva Blažková 1997, 11,44 
Adéla Macháčková 1946, 11,12 
Miroslava Nováková 2009, 11,07 
Hana Hobzová 1967, 10,78 Lucie 
Nováková 2008, 10,69 Iva Skorocká 
1997, 10,65 Hana Chvátalová 1996.

 Milan Zeibert 

Od Achilla k Spartakovi 1919 – 2019: 
Třebíčští vrhači století

Další velkou mezinárodní akci hos-
til sportovní areál Na Hvězdě v Tře-
bíči. Téměř osmdesát mladých hráčů 
z šesti evropských zemí tam absolvo-
valo letní kemp Euro Baseball Tour. 
Talentům z České republiky, Sloven-
ska, Německa, Nizozemí, Rakous-
ka a Běloruska se věnovala počet-
ná mezinárodní skupina trenérů, ve 
které nechyběli ani reprezentanti ČR 
( Jakub Sládek) a zástupci z tradič-
ních baseballových destinací, jako 
jsou USA ( Jake Rabinowitz) nebo 
Kuba (Arian Quirantes).

Hráči byli rozděleni do celkem sed-
mi týmů, na jejichž vedení se podíle-
li i čeští reprezentanti. Vedle trénin-
kové přípravy hráli také celotýdenní 
turnaj, a to ve dvou věkových kate-
goriích – skupina do 13 let soupe-
ří na menším mládežnickém hřišti 
a hráčům do 15 let patřil pro utkání 
extraligové hlavní hřiště. 

Více jsme se na Euro Baseball Tour 
(EBT) zeptali hlavního organizáto-
ra akce a místopředsedy klubu Třebíč 
Nuclears Pavla Jozka.

Podobné letní kempy jsou v base-
ballovém světě běžné, u nás je však 
EBT novinkou, měli jste pro akci 
nějaký vzor v zahraničí?

Ano, minulý rok jsme se zúčastni-
li společně s Michalem Hanušem v 
roli otců podobné akce v Holandsku. 
Podobné akce jsou běžné v USA i po 
celém světě. Naši synové Pavel Jozek, 

Mikuláš Hanuš a Šimon Hanuš byli v 
roce 2018 draftováni do týmů, museli 
se seznámit s novým prostředím, spo-
luhráči, trenéry, hráli baseball, který 
milují, a komunikovali celý týden ang-
licky.

Jaká je hlavní myšlenka kempu, 
na kterém se potkávají hráči, trené-
ři a rozhodčí z různých zemí napříč 
kontinentem?

Hlavní myšlenkou je dát klukům 
nové zkušenosti, naučit se nové trénin-
kové metody od trenérů z celé Evro-

py, získat nové kontakty, přátele a užít 
si baseball v období, kdy hrají pouze 
hráči zařazení do reprezentací a výbě-
rů LL.

Do Třebíče se sjeli účastníci z osmi 
zemí. Nejčastěji je Na Hvězdě z 
cizích jazyků slyšet angličtina, něm-
čina, nizozemština ale i ruština. Jak 
spolu hráči v jednotlivých týmech 
komunikují?

Nejvíc se komunikuje anglicky, ale 
většina z nás oprášila i ruštinu.

Dokážete už teď říct, jestli kemp 
splnil očekávání organizátorů a 
bude stejná akce na Vysočině i příš-
tí rok?

Určitě ano, už nyní můžeme říci, 
že je nová akce úspěšná. Vždy je ale 
co zlepšovat a musíme se ponaučit z 
drobných chyb. Už nyní se těším na 
příští kemp, který máme v plánu v ter-
mínu od 9. do 14. srpna 2020. Dru-
hý ročník plánujeme navíc rozšířit o 
další dvě kategorie, a to pro hráče do 
11 let a do 18 let. V hlavě máme plno 
nových myšlenek a poznatků z histo-
ricky prvního ročníku Euro Baseball 
Tour v Třebíči.

Co byste řekl na závěr?
Bez partnerů, dobrovolníků, rozhod-

čích, zapisovatelů, fotografů a ochot-
ného personálu domácího klubu Tře-
bíč Nuclears by turnaj nebylo možné 
zvládnout.  I touto cestou bych chtěl 
poděkovat všem, kteří se na Euro Base-
ball Tour podílejí.    -rv-

HLAVNÍ organizátor Euro Baseball Tour a místopředseda pořádajícího klubu 
Třebíč Nuclears Pavel Jozek plánuje pro příští ročník rozšíření akce o další dvě 
kategorie. FOTO: Robert Vávra

Třebíč hostila Euro Baseball Tour
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
 - Klubovna u rybníka „Babák“, 
kontakt Ing. Ladislav Tomáš, 

tel : 776 143 134

4.- 8. 9. 2019 Mezinárodní letní 
sraz turistů – Maďarsko, Kismaros. 
Pěší a cyklo výlety: Visegrád, Ostři-
hom, pohoří Börszöny, termály, 
skanzen, úzkokolejka, splutí Duna-
je. Ubytování kemp Csattgó Völgy. 
Doprava vlakem.

7. 9. 2019 Dukovanské stezky, 
turistický pochod, start JE Dukova-
ny, cíl obec Jamolice, trasy pěší 5, 14, 
19, 24, 33 km. Autobusová dopra-
va zdarma z Třebíče v 7.00 a 9.30, 
z Jamolic v 13.45, 16.00, 17.45.

7. 9. 2019 Havlíčkobrodská 
padesátka, turistický pochod 
v Havl. Brodě, start v zasedací míst-
nosti MÚ, V Rámech, trasy pěší 15, 
27, 36 a 51 km, cyklo 30, 50 km. Tra-
sy vedou na na Knyk, Horní Krupou, 
Zálesí a Rozsochatec. Odjezd vla-
kem z Třebíče hl. n. v 6.10 nebo 8.34 
/ z Boroviny v 6.14. Návrat vlakem z 
Havl. Brodu v 14.05, 16.05, 18.05.

13. 9. 2019 Kolem noční Jihlavy 
po historických pamětihodnos-
tech, turistický pochod v Jihlavě, 
start od 17 do 19 hod., trasy pěší 8 a 
15 km. Doprava individuální.

14. 9. 2019 Hvězdicově na Jalo-

vec, turistický pochod, start libo-
volný, cíl 10.30 - 15.30 hod. na 
Jalovci v chatě lyžařů. Doporučené 
pěší trasy → 5 km s průvodci: Okříš-
ky (7.51 příjezd vlaku) - Jalovec, 
20 km: Třebíč - Padrtův a Červený 
mlýn - Jalovec, 20 km: Přímělkov - 
Rokštejn - údolí Brtničky - Brtnice 
- Jalovec, 20 km: Třebíč - Račerovice 
- Nová Ves - Jalovec, 10 km: Okříšky 
- Přibyslavice - Jalovec. Z Jalovce na 
vlak 1,5 km do Číchova nebo 5 km 
do Okříšek. Cyklo trasy libovolné. 
Do Okříšek či Přímělkova vlakem 
z Třebíče hl. n. v 7.36, 8.34, 9.24 / 
z Boroviny v 7.39, 9.28. Návrat vla-
kem z Číchova v 13.59, 16.06, 17.59, 
z Okříšek vlakem v 13.07, 14.13, 
15.07, 16.14, 17.07.

20. 9. 2019 Pohádková Třebíč, 
dobrodružný pochod v Třebíči, 
start od 16.00 do 18.00 hod. na Kar-
lově náměstí v Malovaném domu, 
trasa pěší do 6 km. Účastníci na star-
tu obdrží popis trasy a poukázku na 
občerstvení v cíli. Děti se mohou 
těšit na pohádkové postavy, soutěže 
a hry. Cíl je v klubovně KČT u Babá-
ku.

21. 9. 2019 Cestami Oktaviá-
na Strádala, turistický pochod v 
Humpolci, start v klubovně KČT, 
trasy pěší 6, 10, 13, 20, 26 a 30 km. 
Trasy vedou po méně známých ces-
tách a končí na hradu Orlík. Odjezd 

z Třebíče autobusem v 7.20. Návrat 
z Humpolce autobusem v 13.45, 
17.40.

21. 9. 2019 Pelhřimovské pěšin-
ky po střeše Evropy, hvězdicový 
pochod na Křemešník, cíl u rozhled-
ny Pípalka mezi 11 - 12 hod. Trasu 
je vhodné volit z Nové Bukové (20 
km) na Křemešník a pokračovat na 
vlak do Pelhřimova, Rynárce, Zajíč-
kova, Horní / Dolní Cerekve, Kos-
telce nebo Jihlavy. Odjezd z Třebíče 
vlakem z hl. n. v 6.10 / Boroviny v 
6.14.

22. 9. 2019 Svatováclavské roz-
loučení se sezónou, cyklo akce v 
Jihlavě, start v 9.30 hlavní nádraží 
ČD, trasa 55 km. Odjezd vlakem z 
Třebíče hl. n. v 8.34.

27.- 29. 9. 2019 Jede Kudrna 
okolo Brna, start v Bystrci ve Spo-
lečenském centru na Odbojářské uli-
ci, trasy 10, 20, 30 a 40 km. Meziná-

rodní setkání příznivců turistiky z 20 
zemí světa. V sobotu a neděli pocho-
dy probíhají v oblasti Brněnské pře-
hrady, Pohádky máje a Moravské-
ho krasu. V pátek Kolomaznický 
pochod přátelství k hradu Špilberk. 
Možnost přespáni nebo účast v libo-
volný den.

28. 9. 2019 Nonstop stříbrnou 
stopou, turistický pochod v Jihla-
vě, start sportovní hala Sokolovská 
122C, trasy pěší 15, 25, 35 a 50 km, 
cyklo 30 - 100 km. Odjezd vlakem 
z Třebíče hl. n. v 6.10 nebo 7.36 / z 
Boroviny v 6.14 nebo 7.39. Návrat 
vlakem z Jihlavy v 13.30, 14.40, 
15.30, 16.40, 17.30.

29. 9.2 019 Svatováclavské puto-
vání pro rodiny, turistická vycház-
ka v Trnavě, start u kostela 14.00 - 
15.00 hodin, trasa pěší 4 km. Cíl je 
na fotbalovém hřišti v Trnavě. Do 
Trnavy každý individuálně. -zt-
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Vítězem 37. ročníku Velké ceny 
Třebíče v běhu na 10 000 m se stal 
poprvé v její historii domácí běžec. 
Je jím syn někdejšího výborného 
vytrvalce Františka Bohuslava Mar-
tin. Situaci mu ulehčilo to, že neměl 
konkurenci soupeřů z jiných oddílů, 
jen svého strýce Jaroslava. 

O to větší konkurence se sešla 
ve vrhačských disciplínách, kde se 
představili hned tři mistři repub-
liky a zároveň čeští reprezentanti, 
kteří se zúčastnili nedávné Evrop-
ské ligy v Poznani. Diskaři Staňková 
a Bárta ve své disciplíně jasně zví-
tězili, třebíčský odchovanec a dnes 
člen Olympu Praha, desetibojař Jiří 
Sýkora, skončil v disku za hned svým 
oddílovým kolegou Bártou, zatímco 
v kouli mu výkon 14,50 m stačil jen 
na páté místo. 

Tuto silně obsazenou soutěž vyhrál 
domácí Tomáš Vilímek, když zůstal 
jen 6 centimetrů za šestnáctime-
trovou hranicí. Z dalších výkonů 
zaslouží pozornost oštěp mladé-
ho domácího borce Samuela Eliá-
še, který se na necelé tři metry přib-
lížil žákovskému okresnímu rekordu 
Davida Kroupy.    

Z výsledků 37. ročníku Velké 
ceny Třebíče: Muži 10 000 m: 1. 
M. Bohuslav 39:36,91, 2. J. Bohu-
slav 49:26,87 (oba Třebíč). 100 
m: 1. Kincl 11,60, 3. Veselý 12,12. 
Míle: 1. Janík 4:41,96, 3. Trojan 
4:58,84 (všichni Spartak Třebíč). 
Výška: 1. Nikodem ( Jihlava) 193, 
2. Krejča (Kolín) 190, 3. Svoboda 
(Olymp Praha) 190. Koule: 1. Vilí-
mek (Spartak Třebíč) 15,94, 2. Kol-
lár (Moravská Slavia) 14,98, 3. Krej-

ča (Kolín) 14,75. Disk: 1. Bárta 
57,40, 2. Sýkora 49,75 (oba Olymp 
Praha), 3. Vilímek 44,72. 

Dorostenci: Koule: 1. Pekárek 
9,62. Oštěp: 1. Pekárek 32,29. Žá-
ci: 60 m: 1. Chromý 8,03, 3. Tuček 
8,48. 100 m př: 1. Bulíček 16,34, 
2. Tuček 19,59. Dálka: 1. Chro-
mý 479, 2. Kratochvíl 435, 3. Ča-
něk 350. Koule: 1. Havlíček 12,91. 
Disk: 1. Eliáš 37,85, 2. Havlíček 
37,38. Oštěp: 1. Eliáš 51,95. Mlad-
ší žáci: Oštěp: 2. Zásměta 30,63, 3. 
Kratochvíl 26,42. Ženy: 100 m: 1. 
Kosielská 13,46. Výška: 2. Bartoň-
ková 154, 3. Kosielská 151. Dálka: 
3. Všetečková 498. Koule: 1. Kutha-
nová 8,66 (všichni Spartak Třebíč). 
Disk: 1. Staňková (Kladno) 55,27, 
3. Vlasáková 26,17. Oštěp: 2. Vla-
sáková 24,34. Dorostenky: Kou-
le: 3. Všetečková 10,36. Oštěp: 3. 
Kühwegová 34,30. Žákyně: 60 m: 
3. V. Staňková 8,70, 100 m př: 1. 
Zahrádková 15,72. Výška: 1. Lání-
ková 143, 2. Keliarová 140, 3. Fialo-
vá 140. Dálka: 3. V. Staňková 473. 
Koule: 2. Keliarová 9,97. Mlad-
ší žákyně: Koule: 1. K. Staňková 
10,41, 2. Láníková 9,17, 3. Kulhán-
ková 8,16. Oštěp: 1. K. Staňková 
29,46 (všechny Spartak Třebíč).

Všechny současné i bývalé atlety a 
atletky zveme na oslavu 100 let atle-
tiky v našem městě, která se uskuteč-
ní v pátek 8. 11. v sále hotelu Atom. 
Od 18 hod se v něm sejdou závodní-
ci a závodnice žákovských kategorií, 
od 20 hod je vystřídají dospělí včet-
ně trenérů, rozhodčích a rodinných 
příslušníků.

 Milan Zeibert

Vítězem Velké ceny 
se stal Martin Bohuslav

8. závod: 11. 9. – Běh energetiků 
Pořadatel: TJ Spartak Třebíč - oddíl cyklistiky

Tratě: 3 100, 5 600 m, 16 hod.
Místo: Hráz malého rybníka, Třebíč - Borovina hlavní závod 17 hod.

9. závod: 18. 9. – Uzenářská  trojka na dráze
Pořadatel: TJ Spartak Třebíč – spolek – oddíl atletika

Tratě: 500, 3 000 m, 15.30 hod 
Místo: Atletický stadión TJ Spartak Třebíč hlavní závod 17 hod.

10. závod: 28. 9. – Borovinská desítka 
Pořadatel: Atletic Třebíč 

Tratě: 3 300, 6 700, 10.000 m , 09.30 hod.
Místo: DDM Třebíč hlavní závod 11 hod.

11. závod: 3. 10. – Běh  naděje - charitativní běh 
Pořadatel: Sokol Třebíč 

Tratě: 500, 2 700 m, 15 hod.
Místo: Třebíč, park pod Sokolským stadionem hlavní závod 16.30 hod.

12. závod: 13. 10. – Běh Libušiným údolím
Pořadatel: TJ Spartak Třebíč – spolek – oddíl atletika

Tratě: 200, 2 200, 4 600 m, 9 hod. 
Místo: Třebíč – Libušino údolí hlavní závod 11.30 hod.

13. závod:  14. 12. – Kros  Hrádek 
Pořadatel: TJ Spartak Třebíč – spolek – oddíl atletika

Tratě: 2 000, 4 000, 6 000 m, 9 hod.
Místo: Třebíč – Park Hrádek hlavní závod 11 hod.

14. závod: 31. 12. – Silvestrovský běh 
Pořadatel: Atletic Třebíč 

Tratě: 5 000, 10 200 m, 9 hod.
Místo: SOU zemědělské, ul. Demlova hlavní závod 11 hod.

 
Slavnostní  vyhlášení 10. 1. 2020

Třebíčský běžecký pohár
7. ročník

Turistika
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