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Město Třebíč hodlá vystoupit 
z organizace sdružující celosvě-
tově města s památkami UNE-
SCO.
� Antonín Zvěřina

Zrušit členství v OWhC – Orga-
nization  of World Heritage Cities 
doporučila rada města třebíčskému 
zastupitelstvu.  Jedná se o organizaci 
sdružující města s památkami UNES-
CO. Předkladatel místostarosta Pavel 
Janata (KDU-ČSL) zdůraznil, že se 
v žádném případě nejedná o vymazá-
ní památek ze seznamu světového kul-
turního dědictví UNESCO.

„OWHC je dobrovolné sdružení, do 
kterého města s památkami UNES-
CO mohou a nemusí vstoupit. Město 
Třebíč do organizace vstoupilo v roce 
2004, tedy krátce po zapsání pamá-

tek na seznam UNESCO s cílem, že 
to bude pro město přínosné,“ poukázal 
Janata.  

Upozornil, že za patnáct let žádný 
přínos město nezaznamenalo. Nej-
významnější aktivitou jsou každo-
roční konference většinou ve vzdá-
lených zemích. Účast je pro jednoho 
člena z města zdarma. 

Žádný přínos
„Ale nikoli cesta, ubytování a další 

náklady s tím spojené,“ nastínil Jana-
ta. Připomněl, že z organizace napří-
klad vystoupilo město Telč. Myslí si, 
že pro město je daleko větším příno-
sem členství ve spolku České dědic-
tví UNESCO, kdy setkávání není tak 
nákladné a přispívá k předávání zku-
šeností.

„Vznikají v rámci tohoto spolku i spo-
lečné projekty na společnou propagaci,“ 

poukázal Janata. Připomněl, že člen-
ství v OWHC stojí město každý rok 
zhruba 65 tisíc korun. Připomněl, že 
s vystoupením nejsou žádné problé-
my, prostě to město jen oznámí.

Zdůvodnění nestačilo Aleši Nová-
kovi (Třebíč Občanům). Chtěl vědět, 
zda se zástupce města nějaké kon-
ference zúčastnil. „Kontaktoval jsem 
starosty Telče Romana Fabeše a ten 
mně tvrdil, že město stále v organizaci 
je,“ prohlásil Novák. 

Naznačil, že se určitě jedná o pres-
tižní organizaci, částka asi tři tisíce 
dolarů není pro město vysoká. Sta-
rosta Pavel Pacal (Pro Třebíč) kon-
statoval, že osobně mluvil se sta-
rostou Telče a ten ho ubezpečil, že 
město není členem této organizace. 

Připustil, že konferencí se za město 
nikdo neúčastnil. 

 (Pokračování na str. 3)

Zrušili členství ve sdružení měst
DEN MĚSTA. Zajímavá akce se letos uskutečnila v Třebíči na Hrádku. Jednalo se o premiéru propagace města a všech aktivit 
s tím spojených, Den města. Starosta Pavel Pacal věří, že se stane tradicí. Na fotu jedna z aktivit. Foto: Antonín Zvěřina

Setkají se diabetici
Veřejné setkání diabetiků se usku-

teční ve středu 13. listopadu od pat-
nácti hodin v zasedací místnosti tře-
bíčského městského zastupitelstva 
na Masarykově náměstí. Program 
zahájí zpráva o činnosti. Následuje 
bohatý program plný informací. Akci 
pořádá Svaz diabetiků ČR – územní 
organizace Třebíč.     -zt-

Seminář se zaměří 
na dospívající

Seminář Dospívající v rodině pořá-
dá Centrum Ruth ve svých prosto-
rách na Karlově náměstí v úterý 19. 
listopadu od 16.30 hodin. Zájem-
ci se dozvědí, jak zvládnout toto 
náročné období, jak komunikovat s 
dospívajícími, jak zachovat rodičov-
skou autoritu a dovést své dítě až do 
dospělosti. Nejen o těchto otázkách 
bude hovořit psycholožka Mgr. Elen 
Sejrková.   -zt-

Lidé si připomenou 
sametovou revoluci 
Sametová třicítka, to je název oslav 

30. výročí sametové revoluce, které se 
uskuteční na Karlově náměstí v Třebíči 
od 18 hodin. Účastníci si připomenou 
hodnoty spojené s bojem za svobo-
du a demokracii v dobách totalitních 
režimů. Mohou se těšit na tradiční 
lampiónový průvod, vystoupení bratrů 
Valových, Dětský pěvecký sbor Slunko, 
koncert beatfolkové kapely Epydemye 
z Českých Budějovic a unikátní video-
mapping.   -zt-
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Jiskra středa 29. listopadu 
1989: Z vystoupení vedoucí-
ho tajemníka OV KSČ Josefa 
Lapeše v okresním vysílání 
rozhlasu po drátě v pondělí 
27. listopadu 1989:

Vážené soudružky a soudruzi, drazí 
spoluobčané!

Jsme přímými účastníky velmi složi-
tě situace naplněné vášněmi, city a 
také některými nátlakovými akcemi. 
Po týdnu plném napětí se dnes odpo-
ledne uskutečnila také na našem okre-
se manifestační stávka. Na třebíčském 
Gottwaldově náměstí se sešli čtyři tisí-
ce lidí včetně studentů a učňů. 

Podobná, i když svým rozsahem 
podstatně menší shromáždění, se 
konala rovněž v dalších místech,  
v Moravských Budějovicích, v Jaro-
měřicích, na JE Dukovany a dalších. 
Nedošlo však k žádnému vážnějšímu 
narušení pracovního procesu, což chá-
pu jako výraz správných občanských 
přístupů. 

Oceňuji, že na těchto shromáždě-

ních zazněly vedle kritických názorů 
také rozumné hlasy na podporu nové-
ho generálního tajemníka ÚV KSČ a 
provedených změn ve vedení strany na 

nedělním mimořádném zasedání UV 
KSČ. 

Vystupující na shromážděních argu-
mentují požadavky studentů, tlumo-

čí četné názory. Říkáme otevřeně, že 
mnohé už se začaly plnit i v našich 
podmínkách. Chceme vést v tomto 
směru dialog se všemi, kteří o něj pro-
jeví zájem. 

Hodně se hovořilo o sedmi bodech 
programu Občanského fóra. Bylo by 
nesprávné zakrývat, že nejde v mno-
ha případech o požadavky zcela nové. 
Komunistická strana však již dříve 
s plnou vážností nastolila otázky veřej-
né diskuze ohledně nové Ústavy, které 
budou předloženy nejpozději do kon-
ce roku.

Totéž platí pro oblast kultury i život-
ního prostředí. Zasedání ústředního 
výboru strany konané v neděli 26. lis-
topadu stanovilo základnu pro řešení 
současné situace. Stejně tak vzalo na 
vědomí informace o dialogu s Občan-
ským fórem, který bude pokračovat. 

Stejně jako ÚV KSČ, tak i okresní 
výbor strany počítá s každým, kdo to 
myslí vážně s osudem Třebíčska i naší 
vlasti. Problémy je však třeba řešit bez 
předpojatosti, bez předsudků v zájmu 
dalšího rozvoje socialistické demokra-
cie v Československu.

Jiřina Sapíková, dělnice koncernového ověřovacího seme-
nářského statku v Jaroměřicích nad Rokytnou ve svém dopi-
su ze dne 23. listopadu napsala:

Jako členka strany a předsedkyně ZO KSČ nemohu souhlasit s tím, co se 
v poslední době děje v Praze i jiných městech ČSSR. Jistě řada nedostatků se 
objevuje na všech úsecích našeho života, ale ty se vláda ČSSR snaží řešit. Je 
třeba si uvědomit, že některé nelze odstranit ihned. 

Návrhy některých studentů jsou na místě realistické, ale 
prosazovat je lze jinou cestou než stávkami. K vyřešení pro-
blémů nám nepomohou stávky či demonstrace, ale klid na 
pracovištích, abychom mohli plnit pracovní úkoly, v země-
dělství to konkrétně znamená zabezpečit výživu národa. Blíží 
se Vánoce, svátky klidu a míru. 

Všichni bychom si přáli v takové pohodě prožít. Aby pracující však měli co 
dostat do výplatních sáčků, tento problém zřejmě nemají studenti, herci ani 
provokatéři, kteří zneužívají situace. K tomu nepomůže ani generální, ani pří-
padné další stávky. 

Jana Spisarová, předsedkyně OV SSM, vyjádření 22. listopa-
du 1989

 Je pravda, že Socialistický svaz mládeže jako zástupce mladé generace nemůže 
zůstat mimo veškerého dění. Není to tak dlouho, co jsme byli svědky celostátní 
konference SSM, která se sešla proto, abychom si sjednotili postup, jak dál v čin-
nosti svazu mládeže. 

Už tam se objevily některé tendence k osamostatnění některých slupin mlá-
deže. Přesto na celostátní konferenci zvítězila myšlenka, že organi-
zace svazu mládeže musí zůstat jednotná.

Pokud mohu vyjádřit svůj názor k situaci, která vznikla od pát-
ku do dnešních dnů v hlavním městě v Praze, v Brně a dalších vel-
kých městech uvedu, že jsem přesvědčena, že v současné době 
nám nemohou žádné demonstrace, manifestace a vyvolávání násilí 

pomoci k překonávání problémů, jež se ve společnosti vyskytují. 
Mladá generace, mladí lidé jsou vždycky netrpěliví a ani my nejsme se vším 

spokojeni. I my bychom chtěli, aby se některé věci rychleji změnily, ale rozhodně 
ne tímto způsobem. Jsem proto přesvědčena, že většina mladých lidí nepodleh-
ne výzvám různých protispolečenských organizací s že se postaví na tu správnou 
stranu. 

Názory obyvatel Třebíčska z listopadu 1989

TAKTO vypadalo třebíčské Gottwaldovo náměstí při shromáždění mládeže a 
pracujících ve čtvrtek 23. listopadu. Foto: Antonín Zvěřina

Zajímavou výstavu si mohou pro-
hlédnout návštěvníci půdních pro-
stor v předzámčí třebíčského zámku. 
Připomíná nejen období 17. listopa-
du, ale i dobu, ve které se žilo ještě 
před tímto zlomovým datumem. 

Výstavu připravili žáci základ-
ních škol, což je o to cennější, že se 
seznámili s dnes již historickými fak-
ty doby, kdy ještě nebyli na světě. 
Výstava obsahuje i hesla, která tehdy 
hýbala obyvatelstvem. 

Pokud jde o Třebíč prošla za uply-
nulých třicet let zásadními změna-
mi. Pravda, byly i kroky negativní, 
můžeme připomenout krach jedno-
ho z největších zaměstnavatelů firmy 
BOPO. Na druhou stranu v Třebíči 
vznikly další možnosti získat práci a 
kdo chce pracovat, určitě si zaměst-
nání najde. 

V Třebíči vyrostly moderní super-
markety a další obchody, pravda na 
úkor menších provozoven, ale tak je 
to v celém světě. Paneláky změnily 
svůj vzhled rozhodně k lepšímu stej-
ně jako některé ulice. 

Postavila se nová sportoviště, roz-
šířila se nabídka kulturního i spor-

tovního vyžití. Podařilo se prosadit 
dostavbu Jaderné elektrárny Duko-
vany, což je pro město klíčová otáz-
ka. 

Ano, před vedením města ještě stojí 
mnoho úkolů. Za všechny jmenujme 
úpravu centrálního Karlova náměs-
tí či rekonstrukci zimního stadio-
nu a také řešení dopravy, což až tak 
nespadá do kompetencí města. 

Nesmíme zapomenout na zásad-
ní věc, zapsání třebíčských památek 
na seznam UNESCO. Tím se poda-
řilo nastartovat turistický ruch, kte-
rý město propaguje daleko v zahra-
ničí. Škarohlídi si určitě najdou víc 
negativních stránek, ale Třebíč se 
do budoucna může dívat s optimis-
mem. Pokud se nestane něco oprav-
du mimořádného.  –zt-

Výhled do budoucna je optimistický
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Zrušili členství ve sdružení měst
(Dokončení ze str. 1)

„Výstupy máme k dispozici, jedná se 
spíš o společenská setkání. Myslíme, že 
náklady na vícedenní konferenci by se 
pohybovali okolo sto tisíc korun a bez 
přínosu je to pro město zbytečné,“ vyjá-
dřil se Pacal. 

Roman Pašek (Společně otevřeme 
Třebíč) upozornil, že poslední kon-
ference se uskutečnila v Krakowě. 
„Myslím si, že tam účast byla možná 
a lépe bychom rozhodovali o členství,“ 
poznamenal. 

Jaromír Barák (Třebíč Občanům) 
nechápal, jak je možné rozhodnout 
o případném vystoupení, když se 
město žádné konference neúčastnilo. 
„Nikde jste nebyli a už mluvíte o tom, 
že to městu mnoc nepřináší. Mluvíte 
jako hokynáři,“ uzavřel své vystoupe-
ní Barák. 

To se nelíbilo předsedajícímu sta-
rostovi Pacalovi a vyzval Baráka 
ke slušnosti. Zuzana Hambalková 
(ANO 2011) se zeptala, zda rada 
rozhodovala na základě pozvánek 

na konference a následně výstupů 
z nich. 

Cesty se kritizovaly
„Pozvánka přichází a praktický 

význam konference pro město lze jen 
těžko vyhledat. Můžeme se konferen-
ce účastnit, ale nemyslím si, že něco 
takového má být hrazeno z veřejných 
prostředků, když to nepřinese žádný 
efekt,“ odpověděl Janata. 

Připomněl, kolik vášní v minulosti 
vyvolaly některé cesty představitelů 
města do zahraničí. Barák se poza-
stavil nad tím, proč se zástupci měs-
ta neúčastnili konferencí, které se 
konaly nedaleko v Evropě. 

Jakub John (ODS a TnT) požádal 
o soupis spolků a organizací, kterých 
je město členem. „Možná, že i člen-
ství v jiných spolcích nejsou přínosem. 
Pokud jde o vystoupení, s tím nemám 
problém, vždy můžeme zase vstoupit,“  
prohlásil. 

Pacal odpověděl, že se uskuteč-

nila revize členství ve spolcích, 
sdruženích a není problém seznam 
zaslat. 

Do diskuze se přihlásila Blanka 
Kutinová (Třebíč Občanům). Upo-
zornila, že Telč neukončila v orga-
nizaci členství, ale přestala platit 
poplatek. 

„Uvažovala o tom rada?“ optala se. 
Janata odpověděl, že nepovažuje za 
správné a čestné přestat platit popla-
tek a myslet si, že je dále členem 
organizace. 

„Ptali jsme se, jak členství ukončit 
a bylo nám sděleno, že je to jen třeba 
oznámit. Bylo nám řečeno, že se kdy-
koli můžeme vrátit a organizace nám 
nadále bude posílat pozvánky a výstu-
py z konferencí,“ informoval Janata. 

Následně Jan Burda (Třebíč moje 
město) uvedl, že na internetu našel, 
že Telč není členem této organiza-
ce. Novák naznačil, že zastupitelé 
by nejprve měli obdržet přínosy či 
nepřínosy v jednotlivých spolcích či 
sdruženích a pak by se mělo rozho-

dovat. 
„Nebylo by lepší tento bod z jednání 

stáhnout?“ zeptal se. Janata odvětil, 
že materiál nehodlá stáhnout. 

Turistů jezdí více
Barák navrhl kontaktovat města, 

která jsou členy a zeptat se jich proč. 
„Členem je i vesnice Holašovice a mož-
ná do ní jezdí kvůli tomu víc turistů,“ 
polemizoval. Hambalková upozorni-
la, že počet turistů v Třebíči každo-
ročně stoupá a je to i díky tomu, že 
Třebíč čerpá zkušenosti v této oblas-
ti z míst, která jsou mu bližší. 

„Vystoupení z organizace čestným 
způsobem je podle mě správné roz-
hodnutí. Přibližně 50 tisíc korun se 
dá využít jinak,“ konstatovala. Pašek 
navrhl rok vyčkat a po účasti na příš-
tí konferenci rozhodnout. 

V následném hlasování se ze 27 
zastupitelů pro vystoupení vyslovilo 
18 zastupitelů, čtyři se zdrželi, čtyři 
byli proti a jeden nehlasoval.  

POBOČKA Městské knihovny v Třebíči v čtvrti Borovina sídlí v nových prosto-
rách. Starosta Pavel Pacal přislíbil, že v příštím roce dojde v budově v Okružní uli-
ci k úpravě prvního patra, které bude knihovna také k dispozici. Na slavnostním 
otevření nemohl chybět dort. Vlevo ředitelka třebíčské knihovny Marie Dočkalová. 
 Foto: Antonín Zvěřina 

Knihovna má nové prostoryAplikace pomůže cestujícím 

Grant od Státního fondu životního 
prostředí ČR na rekonstrukci a dopl-
nění některých částí přírodní zahrady 
obdržela v loňském roce Základní ško-
la Horka-Domky v Třebíči. Díky štěd-
ré dotaci tak mohlo dojít k opravě a 
rozšíření bylinkové skalky, vzniku výu-
kového vřesoviště s pohodlnou mlato-
vou cestou a širokým schodištěm, dále 
pak k dosázení ovocných keřů. 

„Na zahradě přibylo šest nových vyso-
kých záhonů pro pěstování zeleniny a pro 
zábavu i poučení také smyslový chodník 

se spoustou voňavých bylinek,“ vypočítá-
vá Alena Dokulilová. Škola také poří-
dila čerpadlo a tři kubíkové nádrže na 
dešťovou vodu, kterou svádí ze střechy 
školní tělocvičny.  

„Tím se vyřešil problém s nedostatkem 
vody k zalévání od jara do podzimu, ale 
především v době extrémně suchých a 
horkých letních měsíců. Odborné práce 
na projektu obstarala zahradnická firma, 
nicméně velkým dílem přispěli samotní 
žáci školy, vyučující, rodiče i veřejnost,“ 
doplňuje Alena Dokulilová.    -zt-

Grant pomohl se zahradou

Cestující městskou hromadnou 
dopravou v Třebíči mohou využít 
novou aplikaci. Ta je určená pro vizu-
alizaci poloh vozidel veřejné dopravy, 
aktuální odjezdy, zpoždění, výluky a 
dopravní omezení. Aplikace v aktuál-
ním čase sleduje průjezd spojů měst-
ských autobusů v Třebíči na mapovém 
podkladu, s možností filtrování pod-
le čísla linek. „Aplikace je uživatelsky 
velmi příjemná, jako mapový podklad 
slouží Google mapy, které každý velmi 

dobře zná, a jsou jednoduše srozumitelné. 
Pohybující se autobusy jsou barevně roz-
lišeny podle čísla linky, takže každý, kdo 
čeká dejme tomu na čtyřku, může v apli-
kaci hledat hnědou, a kdo čeká na pětku, 
hledá červenou,“ popsal aplikaci staros-
ta města Pavel Pacal.

Pro turisty je v aplikaci k dispozici 
seznam turisticky významných míst ve 
městě s referencí na nejbližší zastávku 
a čísla linek, které ji obsluhují. Aplika-
ce je zdarma ke stažení. -zt-
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Web radí 
majitelům lesů 

Srozumitelný web www.chceme-
zivelesy.cz vytvořila bioložka Lucie 
Misařová z Vysočiny. Na něm radí, 
jak po kůrovcové kalamitě sázet les 
a z jakých dřevin. Má vlastní zkuše-
nosti, s manželem hospodaří v lese, 
kde řádil kůrovec. 

Webem se zabývá zdarma, není 
určen odborníkům, ale obyčejným 
lidem, kteří například zdědili kus 
lesa. Říká, že by bylo hezké, kdyby 
vlastníci lesů alespoň na části své-
ho pozemku zkusili vytvořit ostrův-
ky smíšeného lesa. Vlastníkům lesů 
doporučuje vysazovat domácí druhy 
dřevin, především listnáče. Jako vel-
mi vhodné se jeví duby. Vše ostatní 
se zájemci dozvědí na webu.   -zt-

Město jednalo s dědici malí-
řovy pozůstalosti a hodlá díla 
odkoupit.
� Antonín Zvěřina

Díla akademického malíře Josefa 
Kremláčka, který zemřel v červnu roku 
2015, hodlá zakoupit město Třebíč. „Je 
to z toho důvodu, aby zůstala pohroma-
dě,“ uvedl starosta Pavel Pacal. 

Doplnil, že dědicové měli zájem pře-
vést díla na město a rada města roz-
hodla uzavřít kupní smlouvu za cel-
kovou cenu 420tisíc korun. Jedná se 
1061 uměleckých děl včetně autor-
ských práv.

„Jsme velice rádi, že tato unikátní sbír-
ka zůstane v majetku města a plánuje-

me její využití při výstavách. Aktuálně 
ale nemáme prostory, kde by se dala díla 
vystavovat,“ přiznal Pacal. 

Naznačil, že město tyto prostory 
bude hledat nejen pro díla Kremláčka, 
ale i jiných místních autorů. Místosta-
rosta Miloš Hrůza připustil, že město 
mělo v této souvislosti zájem o přední 
synagogu v židovské čtvrti, ale nepo-
dařilo se dohodnout s husitskou círk-
ví, která objekt vlastní. 

Církev na opravu objektu shání pro-
středky. Hrůza připomněl, že někte-
rá Kremláčkova díla sestávají z více 
obrázků, a tak se jedná asi o 1200 
kusů. Pacal dodal, že město jednalo 
s deseti dědici a nyní hledá možnosti 
odpovídajícího uskladnění.       

Koupí díla Kremláčka

Podle starosty Pavla Pacala 
město individuální výstavbu 
zásadně podporuje. 
� Antonín Zvěřina

Výsledky srpnové aukce pozem-
ků v lokalitě Na Kopcích, to zna-
mená prodej parcel pro individu-
ální výstavbu předložil zářijovému 
zastupitelstvu místostarosta Pavel 
Janata (KDU-ČSL). „Dražilo se tam 
jedenáct pozemků, podařilo se prodat 
sedm,“ konstatoval Janata. 

Naznačil, že město na neprodané 
pozemky hodlá vyhlásit další aukci. 
Do diskuze se přihlásil Jakub John 
(ODS a TnT) a chtěl vědět, zda měs-
to analyzovalo nezájem. Starosta 
Pavel Pacal (Pro Třebíč) netajil, že 
to bylo pro vedení města překvapivé. 
„O prodané pozemky v předcházející 
aukci také nebyl zájem a nyní se pro-
dali,“ poznamenal. S vyhodnocením 

hodlá počkat po další aukci. 
Jaromír Barák (Třebíč občanům) 

si myslí, že je to z toho důvodu, že 
pozemky jsou malé a úzké. Jana-
ta odpověděl, že se jedná o řadové 
domy. „Parcely o stejném rozměru js-
me v lokalitě již prodali,“ upozornil. 

Barák chtěl ještě vědět, zda má 
město nějaké další pozemky, kromě 
za poliklinikou, kde se budou síťo-
vat, k prodeji za tímto účelem. Pacal 
poukázal, že prostory nabízí lokalita 
Vídeňský rybník a lokalita Na Kop-
cích východ. „To jsou pozemky ve 
vlastnictví města,“ naznačil. 

Barák upozornil na možný nedo-
statek parkovacích míst v části Na 
Kopcích. „Tady se pořád staví jak za 
komunistů. Domy jsou na sebe nacpa-
né bez zeleně a bez parkovacích míst. 
Dříve se také nejprve vybudovaly pane-
lové domy, a pak zeleň musela ustoupit 
parkovištím,“ vyjádřil se. 

Pacal mu oponoval, že Barák patr-
ně neviděl studii, která je o lokalitě 
zpracovaná. Myslí si, že studie počítá 
s dostatečným počtem parkovacích 
míst a také s odpovídající zelení. 
Barák stál za svým názorem a upo-
zornil, že spoustu pozemků urče-
ných k výstavbě vlastní soukromníci.

Pacal reagoval, že město může 
nabídnout pouze pozemky v jeho 
vlastnictví. Myslí si, že individuál-
ní výstavbu město podporuje a daří 
se mu připravovat dostatek parcel. 
Barák také chtěl vědět, zda se k tomu 
vyjadřuje městský architekt, a dosta-
lo se mu kladné odpovědi. Zastu-
pitelstvo všechny tři body většinou 
odsouhlasilo.

Budou se prodávat další parcely

OBLASTNÍ zahrádkářská výstava v Třebíči se konala po 32. tradičně v Domě 
zahrádkářů od pátku 11. do 14. října. Účastníci zhlédli expozice jablek, zeleniny, 
chryzantém, bonsají či léčivých rostlin. Počasí letos zahrádkářům nepřálo, úrody 
byly nižší, přesto výstavu navštívilo 1600 osob. Foto: Antonín Zvěřina

Výstava přilákala malé i velké

Oblastní zahrádkářskou výstavu ovo-
ce a zeleniny v Třebíči v Domě zahrád-
kářů opět navštívila v pondělí 14. října 
Kindergarten At The Castle - Mateřská 
škola Na Hradě se sídlem v Borovině v 
bývalém areálu BOPO. „Je to pro nás 
vždy vítaná aktivita,“ sdělila ředitelka 
Anna Polehlová Jourová. 

Zdůraznila, že škola mimo jiné dbá 
na zdravou stravu, což podporuje 
názornými ukázkami na vlastní pří-
rodní školní zahradě. Celoročně se 
tam děti učí starat o zahrádku od zase-
tí semínka až po sklizeň. 

„Vždy na jaře společně vybereme, co 
nového zasadíme. K našim stálicím 
patří bylinkový záhon, jahody či záho-
ny trvalek. Letos to vyhrála mrkev, raj-
čata, cibule a červená řepa,“ vypočítala 
Polehlová Jourová. 

Doplnila, že celý proces růstu společ-
ně učitelky a děti sledují a hodnotí, zda 
okopávat, čistit od plevele či zalévat. 
Postupně výpěstky škola zpracovává. 

„Děti jsou nadšené z toho, že mohou 
jíst, co si vypěstují. Jsem přesvědčena, že 
tato činnost přispívá ke konzumaci ovoce 
a zeleniny i u dětí, kteréí je nevyhledáva-
jí a díky vlastní usilovné práci pak mají 
větší chuť zeleninu ochutnat,“ přemítala 
ředitelka.

Zdůraznila, že hlavní význam je nau-
čit děti vztahu k přírodě, zahrádka-
ření a zároveň si pochutnat nejenom 
na zdravé, ale i chutné zelenině a ovo-
ci. Zahrádkářskou výstavu ředitelka 
považuje za vhodný doplněk celo-
roční práce na zahrádce. Pro děti byla 
zpestřením i ochutnávka regionálních 
potravin.  -zt-

Expozici navštívili nejmenší

DĚTI Mateřské školy Na Hradě nejvíce upoutala obří dýně, ale i další eyponáty.
 Foto: Josef Kropáč 

Připravují 
novou zónu

Město Třebíč aktuálně provedlo síťo-
vání průmyslové zóny Rafaelova I. za 
pekárnou. Tato zóna je již obsazená 
zájemci o podnikání v Třebíči. „Plánu-
jeme další průmyslovou zónu na druhé 
straně ulice,“ poznamenal starosta Pavel 
Pacal. Upozornil, že v současné době 
se řeší možný výkup pozemků. Podo-
tkl, že zájem investorů o Třebíč radni-
ce registruje.  -zt-

Přestavba si 
vyžádala vyšší 

náklady
Přestavba bývalého kina Morávia 

na Komunitní centrum si v rámci 
více prací vyžádala další čtyři milio-
ny korun. Podle starosty Pavla Pacala 
se jedná o konečné navýšení na část-
ku 62 milionů korun. Dotace činila 
17 milionů korun. „Jedná se o rekon-
strukci staré budovy, kde se ukázalo, že 
některé plánované práce se musí udělat 
jinak, a to přineslo zvýšené náklady,“ 
sdělil Pacal. Od prvního dne příští-
ho roku začne centrum provozovat 
organizace STŘED.  -zt-

Vybudují parkoviště
V ulici Jindřichova v Třebíči vznikne 

21 nových parkovacích míst za zhru-
ba 1,3 miliony korun. Práce skončí na 
sklonku listopadu. Tři místa poslouží 
handicapovaným. Při vytyčování se 
vychází z příslušné normy. „Vycháze-
li jsme z požadavku obyvatel,“ vysvětlil 
místostarosta Vladimír Malý.    -zt-

Pomohou 
nemocnici 

Dar třebíčské nemocnici odsouhla-
silo zastupitelstvo. Peníze pomohou 
zařízení k nákupu přístrojového vyba-
vení. Starosta Pavel Pacal (Pro Třebíč) 
poukázal, že město nemocnici každo-
ročně podporuje, i když není jejím zři-
zovatelem. „Nachází se ale na našem 
území a slouží našim spoluobčanům,“ 
informoval Pacal. V letošním roce se 
jednalo o peněžní částku jeden mili-
on korun. Žádost podpořil i finanční 
výbor.  -zt-
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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

Popáté proběhne v sobotu 16. 
listopadu na Zámku Dukova-
ny košt ovocných pálenek. Ještě 
o tři roky delší tradici mají zdej-
ší Obecní zabijačkové hody, kte-
ré se konají souběžně, a návštěv-
níci se mohou těšit i na hudební 
vystoupení country kapely ŠERO 
a jarmark. 

„Soutěžní pálenky na košt při-
jímáme do středy 6. listopadu,“ 
upřesnil provozní manažer zám-
ku Josef Hotový. Pro přihláše-

ní stačí dopravit 0,5l destilátu v 
označené lahvi (druh a ročník 
pálenky, jméno, adresa a telefon 
pěstitele) do Dukovan na zámek. 

Všichni soutěžící mají vstup na 
košt zdarma, ostatní za ochutnáv-
ku zaplatí 150,-.  

„Hodnocení vzorků provede komi-
se v čele s profesionálním degustá-
torem, sestaví se pořadí a ty nejlep-
ší pálenku budou oceněny,“ doplnil 
Hotový. Košt pro veřejnost začí-
ná již od 10:00.   (PI-t11-duk2D)

V Dukovanech se budou 
ochutnávat pálenky
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Šest stanovišť s různými úkoly 
čekalo na účastníky pohádkové 
cesty. 
� Antonín Zvěřina

K podzimní Třebíči neodmyslitelně 
patří Pohádková Třebíč. Letos se konal 
13. ročník a nám se ještě nikdy nepo-
dařilo absolvovat celou trasu. A to letos 
chceme změnit. Start závodu pořadatelé 
z klubu třebíčských turistů naplánova-
li na 16. hodinu, ale už několik desítek 
minut postávají před dveřmi do Malo-
vaného domu na Karlově náměstí první 
zájemci z řad dětí i dospělých. 

Není divu, že organizátoři je nechtě-
jí nechat čekat a otevírají bránu ještě 
před stanovenou hodinou. V průjezdu 
na ně čekají čtyři šášové v čele s předse-
dou turistů Ladislavem Tomášem. Jako 
každoročně vydávají účastníkům prů-
vodcovský list s podrobným popisem 
trasy a místem pro šest razítek, tolik je 
na cestě zastavení. 

Nechybí upozornění, že děti do pat-
nácti let mohou trasu absolvovat pouze 
v doprovodu dospělých, že všichni se na 
trase pohybují na vlastní zodpovědnost 
a k přechodům přes silnice nechť využí-
vají účastníci značených přechodů.

I my obdržíme lístek a vydáváme se 
podle pokynů vzhůru Hasskovou ulicí. 
Mineme kostel svatého Martina, počká-
me si na křižovatce na Masarykově 
náměstí na zelenou barvu na semaforu 
a kolem bývalého kina Morávia, kde by 
se co nevidět mělo otevírat komunitní 
centrum, míříme na Gorazdovo náměs-
tí. 

Pověsit prádlo 
Tam nás čeká první zastávka. Účast-

níky vítají dva králíčci či zajíčci či ně-
co úplně jiného a ukládají dětem prv-
ní úkol. Musí na šňůru kolíky připevnit 
kus prádla. Inu neocenitelná zkušenost 
zvlášť pro chlapce. 

Děti dostávají razítko a pamlsek a jde-
me dál, kolem sochy plk. Švece pod 
sokolským stadionem a sešupem míří-
me do Libušina údolí. Projdeme po 
hrázi jezírka a po cyklostezce míříme 
k nedávno otevřenému podchodu 
pod Sucheniovou ulicí. 

Tam na účastníky čeká druhé sta-
noviště. Na děti i dospělé čekají jaké-
si divoženky oblečené v roztodivných 
hábitech. Ale jelikož učí dětí lítat na 
koštěti, usuzujeme, že se jedná o pra-
vé a nefalšované čarodějnice. 

Účastníci opět dostávají do listu razít-
ko a do ruky pamlsek a procházíme 
podchodem a míříme k areálu Polanka, 
Ne, nepůjdeme se koupat, i když počasí 
je pro pochod ideální, na koupání to již 
jaksi není, i když členové Klubu ledních 
medvědů, třebíčští otužilci, by jistě měli 
jiné mínění. 

Opět hádáme, co je to na stanoviš-
ti před mostem do areálu koupaliště za 
osoby. Že by bezdomovci? To se nám 
jaksi nezdá. Asi strojem času se sem 

dostali lidé až z dalekého pravěku. Děti 
mají za úkol projít krátkou trasu po 
vyznačených šlápotách a trefit se klací-
kem do správného místa. Co si myslíte, 
že dostávají za odměnu? Správně, razít-
ko a pamlsek. 

Třebíč, to není žádná rovina jak u 
Kolína, a tak šplháme po stráni do vrš-
ku, neboť další stanoviště je na nádvo-
ří třebíčského zámku. Tady nás čekají 
dvě sličné zámecké paní, ale také oškli-
vý žabák. 

Představte si, že se dámám rozsypa-
ly korále a žabák je má za úkol posbí-
rat. Ale těmi svými pařáty to zkrátka 
nedovede, tak prosí o pomoc děti. A 
ty ochotně korálky sbírají, někdy i za 
pomoci dospěláků. 

A odměna? Ne, nebudeme to už 
opakovat. Kolem baziliky sv. Prokopa 
míříme na Žerotínovo náměstí. Tady 
přechod nehlídají semafory, a tak 
vyčkáváme, až nám řidiči v obou smě-
rech na vyznačeném přechodu da-
jí přednost. Což ochotně činí, i když 

je to musí trošičku zdržet. Po nábřeží 
řeky Jihlavy míříme k objektu, kde 
sídlí vodácké muzeum. 

Praví piráti
Tady se nemůžeme splést. Na účast-

níky čekají praví piráti jako z Karibi-
ku. Co mohou jiného děti naučit než 
střílet z kuše. Odměna? Pssst! Přesou-
váme se k Zadní synagoze, před níž 
stojí zajíček, ani tady se nemůžeme 
splést, a zve nás dovnitř. 

Čeká nás krátká pohádka, kde si 
zahrají i některé přítomné děti. O 
čem ta pohádka je? Vedle sebe mají 
chaloupku zajíček a liška. Zajíček si 
vybudoval pořádnou dřevěnou cha-
loupku, liška obydlí ze sněhu. Není 
divu, že jí na jaře roztála.

Důvěřivý zajíček ji nechal bydlet u 
sebe, ale se zlou se potázal. Proradná 
liška ho vyhnala. A tak postupně zají-
ček prosí o pomoc zvířátka. Až moud-
rá sova jim poradí, že lišku vyženou 
jedině tehdy, když spojí svoje síly. A je 
to pravda pravdoucí. 

Opět stoupáme vzhůru a vzpo-
mínáme na Kolín. Projdeme kolem 
Hrádku a už jsme u poslední památ-
ky UNESCO, Židovského hřbitova. 
Tajemné místo a tady na nás nemůže 
čekat nikdo jiný než duchové. Děti 
musí šiškou trefit vymezený prostor, 
a to není všechno. Udržet míček na 
pálce určené pro stolní tenis při chůzi 
není nic snadného. 

Scházíme dolů do údolí a míří-
me směrem k třebíčské čtvrti zvané 
Kočičina. Tam mají třebíčští turisté 
svoji základnu a tam je také cíl všech 
účastníků pochodu. Na ty čeká drob-
né občerstvení, my se zdravíme s něk-
terými známými. Takže to letos vyšlo. A 
byla to pěkná procházka. Tož příště i vy. 
A na závěr statistika. Pohádkové Třebí-
če se účastnilo 393 dětí, 397 dospělých 
a 42 pořadatelů.             

Pohádková Třebíč se vydařila

KROKY účastníků Pohádkové Třebíče zamířily i na nádvoří zámku, kde razítka 
rozdávaly sličné princezny.  Foto: Antonín Zvěřina

Zahradní slavnost uspořádala Základ-
ní škola Kpt. Jaroše Třebíč v ve středu 
25. září od 15.30 hodin. Jednalo se také 
o ukončení projektu Přírodní zahrada 
je náš kamarád 2 – ukázková. Během 
dvouleté úpravy došlo k mnoha změ-
nám.  

Zahrada byla doplněna o nové prvky, 
které dosud při provozu současné pří-
rodní zahrady chyběly. Pro komfort-
nější pobyt návštěvníků zahrady tam 
byly umístěny čtyři dřevěné lavičky 
a pro udržování pořádku instalovány 
čtyři odpadkové koše. 

Dalším novým prvkem přírodní 
zahrady je bylinková spirála vysázená 
dvaceti sazenicemi. V nově založeném 
květinovém záhonu byly osazeny rost-
liny, které nakvétají v různém období, 
a tak bude možné během roku sledo-
vat dobu a délku kvetení jednoletých i 
víceletých květin. 

Atraktivním prvkem zejména pro 
menší děti je nově založený živý tunel, 
na který bylo třeba 50 vrbových saze-
nic, a malé vrbové iglú na paloučku. 
Pro plánovanou užší spolupráci s Čes-
kým hydrometeorologickým ústavem 
v Komořanech a systematické pozoro-
vání toho, jak se probouzí a usíná vege-
tace, se vysadilo několik exemplářů lís-

ky obecné. 
V uplynulých letech musely být 

odstraněny přestárlé a nemocné keře 
rybízu, angreštu a maliníku, proto se 
obnovily a do části zahrady, kterou žá-
ci využívají nejen pro studium, ale i pro 
užitek a radost z vypěstovaných plodů, 

přidaly ještě ostružiny a borůvky. 
Došlo také k vysazení původních 

druhů dřevin jako muchovník, moruši, 
dřín nebo aronii. Po celé zahradě byly 
rozmístěny popisky s českými i latin-
skými názvy rostlin, všechny jsou rov-
něž přepsány Braillovým písmem. 

Nezanedbává se ani péče o kvalit-
ní zeminu a zpracování zahradního 
odpadu v novém kompostéru. Tech-
nika správného kompostování byla žá-
kům školy demonstrována při výuko-
vém programu, který vedl odborník z 
organizace Ekodomov. 

Škola se zapojila do projektu Kve-
toucí škola Nadace partnerství Brno. 
Při jeho realizaci si žáci 4. a 5. roční-
ku na jaře vysázeli semínka ředkviček, 
mangoldu, rajčat a dýní. O rostlinky 
se celou sezónu starali tak, aby se jim 
podařilo vypěstovat nejen plody, ale 
také získat semínka jako sadbu pro 
příští rok. 

V úvodním programu vystoupily 
zpěvačky Kristýna a Zuzana Eiglovy. 
Zahradu podrobně přiblížili deváťáci 
Eliška Pochopová, Matěj Svoboda a 
Lukáš Outulný. 

„Největší zásluhy o zahradu má  
správce František Pažourek a školník 
František Nedvědický. Kolegyně, které 
se mnou dělají Globe a zaslouží si také 
ocenění jsou Hana Šmardová a Mile-
na Železná, stejně jako učitelka pěsti-
telek Alena Havranová,“ upozornila 
zástupkyně ředitele Milena Bendová. 
Na závěr převzala certifikát Ukázková 
přírodní zahrada.    -zt-

DĚTEM ukázali žáci školy mnoho zajímavých věci spojených se zahradou. 
 Foto: Antonín Zvěřina

Zahrada má přízvisko ukázková
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P R O D E J  V Ý R O B N Í  H A LY
V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ

     C e n a :        15 000 000 Kč     b e z  D P H
KONTAKT: janik@tts.cz

Jedná se o halu na Průmyslové ulici v Třebíči. Budova je v dobrém 
technickém stavu, stejně jako pětitunový jeřáb, který se v ní nachází. 
K budově přináleží přístavba se sociálním zázemím a administrací, která 
prošla částečnou revitalizací. Celková zastavěná plocha tvoří cca 1400 m2. 
Součástí prodeje je také přilehlý pozemek s výměrou cca 3100 m2.

Především pro ty, kteří hledají 
výrobní objekt a potřebují 

pro své podnikání 
mostový jeřáb (nosnost 

5000 kg), nabízíme 
zajímavou nemovitost 

v průmyslové zóně 
v Třebíči. 
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Na Karlově náměstí v Třebíči 
se představily některé charitní 
služby.
� Antonín Zvěřina

Den Charity se uskutečnil na Kar-
lově náměstí v Třebíči ve středu 25. 
září. Moderování se ujal Petr Palov-
čík, který s pořadatelem třebíčskou 
charitou dlouhodobě spolupracuje. 
V úvodu pozval na pódium ředitele 
charity Petra Jaška. Moderátor při-
pustil, že vyjmenovat všechny čin-
nosti charity by zabralo tolik času, že 
by tam návštěvníci museli zůstat do 
rána příštího dne. 

A tak se ředitele pouze zeptal, co 
ho za poslední rok potěšilo. „Mám 
takovou čerstvou zkušenost z dnešního 
dopoledne, kdy jsem jezdil s naší sest-
řičkou z charitní ošetřovatelské služby 
po pacientech. Naplnilo mě to hrdostí 
a vděčností za to, že můžeme poskyto-
vat služby tolika potřebným lidem. A 
že tyto služby jsou potřebné a kvalit-
ní,“ odpověděl Jašek.   

Zdůraznil, že charita má ve všech 
oblastech kvalitní pracovníky. Palov-
čík připomněl, že charita poskytuje 
26 služeb, ale chtěl vědět, zda ředi-
tel ví, kolik má charita pracovní-
ků. Jašek odvětil, že charita má 250 
zaměstnanců. „Každý den pomáháme 
600 lidem všech věkových kategorií. Za 
rok pomůžeme pěti tisícům osob,“ kon-
statoval Jašek. 

Palovčík doplnil, že se nejedná 

jen o třebíčské obyvatele, ale o lidi 
v celém třebíčském okresu. Upozor-
nil, že charita by nemohla fungovat 
bez řady partnerů, kterým je nutno 
poděkovat. „Každý z vás může pomo-
ci, stát se dobrovolníkem, nebo charitu 
podpořit finanční částkou,“ vyzval pří-
tomné. Jašek přiznal, že dobrovolní-
ky charita jedině vítá i v jiných soci-
álních organizacích. 

Palovčík naznačil, že práce charity 
se inspiruje sv. Vincencem, který má 
v září svátek. „Opravdu se Den chari-

ty nekoná v září náhodou. Protože 27. 
září má svátek sv. Vincenc z Pauly. To 
byl francouzský kněz žijící v 17. století. 
Ten je považován za zakladatele orga-
nizované charity. Po něm je pojmeno-
vaný i řád,“ poukázal ředitel Jašek.

V jednom z následujících vstupů se 
moderátor Palovčík přiznal, že v úvo-
du svého moderování se dopustil 
zásadní chyby. Přítomné přivítal na 
Karlově náměstí v Jihlavě. „Musím 
přiznat, že když jsem v Jihlavě mode-
roval běh pro hospic, tak jsem uvedl, 

že ho pořádá Oblastní charita Třebíč. 
Tak je mi třebíčská charita blízká. Na 
druhou stranu jsem Jihlavák, proto se 
za chybu omlouvám. I v Jihlavě jsem se 
omluvil, jsme lidé chybující,“ vysvětlil 
Palovčík. 

Následně na pódiu přivítal mís-
tostarostu Třebíče Pavla Janatu. 
Palovčík nastínil, že město patří k 
největším partnerům charity. Janata 
poznamenal, že město si charity vel-
mi váží. „Jedná se o nejvýznamnějšího 
poskytovatele sociálních služeb v Tře-
bíči a širokém okolí. Jsme si vědomi, 
že jsou to služby velmi potřebné. Rádi 
s charitou spolupracujeme, rádi ji pod-
porujeme,“ vyjádřil se Janata. 

Netajil, že každoročně v rozpočtu 
město pamatuje na podporu chari-
ty. „Kdyby charita nebyla, město by 
muselo tyto služby nějak zajistit samo, 
což by bylo náročné a nákladné. Proto 
jsme rádi, že charitu máme a přejeme 
jí, ať se jí daří i v budoucnu,“ prohlásil 
místostarosta Janata. Letos se Den 
charity konal trochu jinak, protože 
nabídnul na pódiu i pod ním pestrý 
kulturní program, který skončil až 
v podvečer. 

Součástí byly i sbírky. Po rozpečetě-
ní na městském úřadě bylo sečteno, 
že dobrovolné příspěvky za zmrzlinu 
přinesly výtěžek 4.415 korun. V dal-
ší pokladničce bylo nashromáždě-
no 2.020 korun. Z nové frézky, jejíž 
cena byla 6.999 korun, se již v této 
chvíli těší klienti Stacionáře Úsměv. 

DEN CHARITY nabídl zábavu i malým dětem. Foto: Antonín Zvěřina

Den Charity nabídl pestrý program

Do zámeckých koníren přije-
lo více než 80 kuřáků dýmek, z 
toho dvě ženy. 
� Antonín Zvěřina

Již 24. Třebíčské kouření bylo 
současně 27. Mistrovstvím České 
republiky a 19. Kláním zemí Koruny 
české. Soutěže v pomalém kouření 
dýmky se v sobotu 19. října zúčast-
nilo 84 kuřáků.

Jelikož se jednalo o mistrovství 
republiky, dostali všichni soutěží-
cí stejnou dýmku, kterou naplnili 
třemi gramy tabáku. Vítězem se stal 
Petr Vobořil z Prachatic. 

Výborně si vedly také jediné dvě 
ženy ve startovním poli, obě skonči-
ly v první desítce. Nejlepším domá-
cím kuřákem z Podskaláku Třebíč 
byl jaroměřický starosta Karel Mül-
ler, na 17. místě dosáhl času hodinu, 
deset minut, 58 vteřin. 

Na začátku propagace
Soutěž tradičně spolupořádá 

Muzeum Vysočiny Třebíč. Ředitel 
Jaroslav Martínek zavzpomínal, jak 
tradice třebíčského kouření vznikla. 

„Souvisí to s obnovou stálé expozice 
dýmek a kuřáckých potřeb v roce 1992 
při mém nástupu do čela muzea,“ 
poznamenal. Pokračoval, že teh-
dy muzeum úzce spolupracovalo 
s externistou doktorem Josefem Sta-
nislavem, jediným zástupcem mezi-
národní dýmkařské akademie ze 

států východní Evropy a také odbor-
níkem v tuzemsku a největším sběra-
telem kuřáckých potřeb. 

„V té době už v republice působily 
dvě dýmkařské asociace a ty už pořá-
daly oficiální soutěže v pomalém kou-
ření dýmek. Mě napadlo, že  bychom 
mohli lépe propagovat naši novou 
dýmkařskou expozici, když v Třebíči 
uspořádáme takzvanou volnou soutěž 
v pomalém kouření dýmek,“ upozor-
nil Martínek.

Vysvětlil, že na rozdíl od mis-
trovství České republiky soutěžící 
mohou využít dýmku vlastní. Mys-

lí si, že to byl pro propagaci velký 
krok. 

„První soutěž se konala v roce 1993 
a od té chvíle do Třebíče přijíždí zhru-
ba stovka návštěvníků včetně rodin-
ných příslušníků. Ti po návratu domů 
určitě o našem muzeu hovoří,“ nazna-
čil Martínek. 

Netajil, že po rekonstrukci se 
samostatná expozice dýmek a kuřác-
kých potřeb zrušila, ale muzeum 
sbírku prezentuje ve stálých expozi-
cích a má i putovní výstavu. 

Během rekonstrukce se soutěž na 
čtyři roky přesunula do Dalešického 

pivovaru, kde se při jednom z roč-
níků uskutečnilo mistrovství České 
republiky a Klání zemí Koruny čes-
ké. V muzeu, konkrétně v zámec-
kých konírnách, se tyto soutěže 
konaly poprvé. 

Příště jubilejní
Příští rok se uskuteční 18. dubna v 

Českých Budějovicích, jubilejní 25. 
ročník Třebíčského kouření 24. října 
opět jako volná soutěž. „Aktivně jsem 
se zúčastnil všech ročníků kromě první-
ho,“ sdělil Martínek.

Přiznal, že tehdy organizátoři 
neznalí věci soutěž umístili do sed-
lárny, která byla pro 60 účastníků 
malá. „Nakonec jsme vše zvládli, ale 
bylo to náročné a měl jsem zcela jiné 
starosti než kouření,“ přiznal Martí-
nek. 

Připustil, že jubilejní ročník může 
mít slavnostnější ráz, víc cen a mož-
ná i odbornou přednášku. Určitě se 
počítá s projekcí z minulých roční-
ků. 

Letos se Martínkovi ve vlastní sou-
těži příliš nedařilo. Čas 28 minut 
si pochvaloval, ale zařadil ho na 
72. místo. Za největší svůj úspěch 
považuje šestnácté místo na Klání 
zemí koruny české v Šumperku. 

V úvodu se mluvilo i o mistrovství 
světa, které se konalo ve Lvově. Čes-
ké družstvo se umístilo na šesté příč-
ce z 62 družstev. Jeden z účastníků 
dýmku kouřil dvě hodiny 39 minut. 

V Třebíči se konalo mistrovství v kouření 

MEZI účastníky třebíčského kouření dýmek nechyběl ředitel muzea Jaroslav Mar-
tínek (vpravo).  Foto: Antonín Zvěřina



STRANA 9 Inzerce TN - LISTOPAD 2019

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

AUTOSALON F3K, s. r. o.

Spojovací 1338

Tel.: 568 846 350, 602 793 368
www.autosalon-f3k.cz
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Chovatelský den patří k 
významným akcím v Třebíči.

� Antonín Zvěřina 

Chovatelský den patří k tradičním 
akcím v Třebíči, vždyť se letos konal 
po osmadvacáté. Pořadatelé zvolili 
termín neděli 8. září. Ráno se zdá-
lo, že to nebyl šťastný nápad. Počasí 
hrozilo deštěm a to by prostranství 
za plaveckým areálem Polanka roz-
hodně neprospělo.  

Nakonec se počasí umoudřilo a 
později dokonce vysvitlo sluníč-
ko. Areál nabídl pestrý program, 
my prohlídku zahajujeme u stánku 
s regionálními potravinami. 

V dalším stánku nám dívčí obslu-
ha nabízí výrobky z kozího mléka, 
ale s díky odmítáme. Přece jen chce-
me v areálu strávit nějakou dobu bez 
žaludečních potíží. 

Míříme do kouta, kde jsou k vidě-
ní domácí zvířata. Přitahují zejména 
děti, je to vlastně taková malá zoolo-
gická zahrada. 

Terén přece jen poznamenal déšť, 
a tak se boty obalují blátem, ale to 
se dá přežít. Obdivujeme parkurové 

skákání a to nás utvrzuje v tom, že je 
to převážně dívčí záležitost. 

Míříme do západního sektoru, kde 
jsou k vidění nejen koně, ale i nád-
herné povozy. Z toho je vidět, že 
koňáci prostě mají k svému koníčku 

vřelý vztah a ke všemu, co k tomu 
patří.

 Slavnostní zahájení začíná v pravé 
poledne, zaznívají slavnostní fanfáry 
a následuje dekorování vítězů par-
kurů i majitelů nejlepších koní. Pak 

už následuje pestrý program až do 
pozdních odpoledních hodin. 

Na cestě z areálu neodoláme a pře-
ce jen kozí mléko ochutnáme. A je to 
opravdová pochoutka. A světe div se, 
naše obavy ze střevních potíží jsou 
naprosto liché, možná i díky tomu, 
že regionální potravinu špek obdivu-
jeme jen očima. 

Co bude dál
„Letošní Chovatelský den byl spojen 

s Krajskou výstavou ovcí a koz. Nabízí 
se otázka kam směřovat další ročník. 
Na jaře škola pořádala Den školy, kde 
se prezentovalo celé spektrum země-
dělských činností společně s aktivita-
mi druhého oboru - zdravotnictvím. 
Již nyní ve škole bezplatně působí vž-
dy první středu v měsíci od patnác-
ti hodin pro veřejnost Školní centrum 
zdraví a Školní veterinární poradna. 
Rádi bychom akce propojili a umož-
nili vícedenní prezentaci školy a všech 
jejich partnerů pro veřejnost, mateřské 
a základní školy regionu,“ okomen-
tovala den ředitelka pořádající Vyšší 
odborné školy a Střední školy vete-
rinární, zemědělské a zdravotnické 
Lenka Havlíková.

K Chovatelskému dnu se také 
vyjádřil hlavní organizátor Ladislav 
Svoboda. Upozornil, že Chovatelák, 
jak se akci lidově říká, se uskutečnil 
již po osmadvacáté. „Pomalu, ale jis-
tě, se v pořadí třebíčských chovateláků 
blížíme ke kulatému jubileu,“ naznačil 
a pokračoval. 

Tak jako každý rok, hlavní pořa-
datel Vyšší odborná škola a Střed-
ní škola veterinární, zemědělská a 
zdravotnická Třebíč a další spolupo-
řadatelé, se snažili zajistit pro pravi-
delné návštěvníky, chovatele, příz-
nivce hipologie a majitele ostatních 
druhů a plemen hospodářských a 
domácích zvířat zajímavý a poutavý 
program.

Součástí chovatelského dne byla 
prezentace „Regionální potravi-
na Kraje Vysočina, kterou připravi-
la Okresní agrární komora (OAK) 
Třebíč, Krajská výstava ovcí a koz, 
kterou se prezentoval Svaz chovate-
lů ovcí a koz, ukázka plemen ostat-
ních druhů a plemen hospodářských 
a domácích zvířat, chovatelské a 
jezdecké práce, skot Zemědělské 
a obchodní družstvo Čáslavice, 
Dubinka s.r.o., soukromý zemědě-
lec Antonín Kovář, prasata majitel-
ky Lenky Kovačevičové, koně mini 
appalossa majitele Antonína Růžič-
ky, expozice drůbeže vystavovate-
lů Karla Koudelky, Marka Svobo-
dy, Jakuba Fukala a ukázka kuřic 
nosného hybrida Dominant z Líh-
ně Studenec. Zemědělskou techni-
ku včetně služeb pro zemědělství 
vystavovala společnost Agrotec a.s. 
z Trnavy, dále byl pro návštěvníky 
připraven zajímavý program spojený 
s projížďkami v sedle pro děti, který 
si připravily žákyně školy a v bryč-
kách pro starší návštěvníky. 

Již v sobotu 7. září tradičně dopo-

ledne projížděl po třebíčském Kar-
lově náměstí průvod sedlových koní 
v doprovodu koňských zápřeží v ale-
gorickém voze a v bryčkách, kterým 
pořadatelská škola zvala přízniv-
ce na nedělní program a současně 
představovala účastníky slavnostní-
ho průvodu. 

Hodnocení koní
Nedělení program zahrnoval 

dopolední hodnocení chladnokrev-
ných koní plemene Českomoravské-
ho belgického koně, kde v katego-
rii klisny s hříbaty byla předvedena 
klisna 59/867 LINDA s hřebečkem 
59/324 BLESK chovatele Jose-
fa Nevorala z Častohostic a klisna 
59/20 ASTRA majitele Svatoslava 
Rygla z Chlistova s letošním hřebeč-
kem po 2447 – KURT a dvouletka 
59/275 MINKA po 2460 – ARTUR 
a roční 59/300 GRETINA rovněž 
po stejném otci.

V dopoledních skokových par-
kurech zvítězila v parkuru stupně 
„ZM“ Erika Vejmělková s NANCY 
3 z Jezdeckého klubu  Hipo Jihla-
va, na dalších místech se umístila 
Anežka Šebková s JUROU a Jana 
Hutařová s VENY. V druhé skoko-
vé soutěži parkuru stupně „Z“ bylo 
pořadí Jana Hutařová s VENY z Jez-
decké stáje Granus z.s., Šebková 
Anežka s JISKROU 13 a Jana Huta-
řová s MORGANEM 5. 

Odpoledního slavnostního zahá-
jení CHD ředitelkou školy Lenkou 
Havlíkovou se za slunného dne jako 
hosté zúčastnili Kamil Ubr, vedou-
cí odboru školství Kraje Vyso-
čina, radní Kraje Vysočina Pavel 
Franěk a Martin Kukla, senátorka 
Hana Žáková a poslankyně Moni-
ka Oborná, starosta Třebíče Pavel 
Pacal, ředitel TTS  energo, s.r.o.  

Ing. Richard Horký a koordinátor-
ka Celostátní sítě pro venkov kraje 
Vysočina Ing. Lucie Sýsová. 

Hlavními zápřahovými soutěžemi 
se staly Memoriál Ladislava Svo-
body (MLS), letos po dvaadvacáté, 
a honební parkury. V MLS obhá-
jil loňské prvenství Milan Růžič-
ka s klisnami ČMBK Lindou a 
59/840 Lídou, za ním se umísti-
li zkušený Martin Prokš ze Štoků 
( JURA a BAK), a Radek  Kocmá-
nek (KAROL a MAX). 

V honebním parkuru o pohár ředi-
tele TTS Třebíč, který byl vypsán pro 
chladnokrevná plemena koní domi-
noval opět Martin Prokš ( JURA a 
BAK), který za sebou nechal Zdeň-
ka Kalu (2066 BURBON, 13/75 
BEN) a Radka Kocmánka ze Starče 
s (KAROLEM a MAXEM). 

V dalším honebním parkuru o 
pohár předsedy OAK Třebíč – dvoj-
spřeží vypsán pro teplokrevná ple-
mena koní s kladrubskými vraný-
mi valachy ze stáje Nové Dvory 
majitele p. Ing. Richarda Horkého  
(SACRAMOSO EVERA XLIX – 28 
a SIGLAVI P. BRAGANCA) zvítě-
zil Josef Dobeš, druhé místo obsadil 
Martin Prokš a na třetí místo doved-
la spřežení „kladrubáků“ Josefova 
dcera Šárka Dobešová. 

V posledním honebním parku-
ru jednospřeží vypsaný pro všech-
na plemena koní si nejlépe a nej-
rychleji poradila Šárka Dobešová, 
která obsadila první a druhé místo 
(SACRAMOSO EVERA XLIX – 28 
a SIGLAVI P. BRAGANCA), tře-
tí místo si na Znojemsko odvezl Jiří 
Votoupal s hřebcem plemene COB 
BEATRICE BUTTERFLY. ¨

Působivou a pro návštěvníky zají-
mavou ukázku jezdecké práce a 
ovladatelnosti fríských koní před-

vedli manželé Novotní z Ptáčova, 
na jejich vystoupení navázal ovlada-
telností v kládě Josef Jurko z Prešo-
va. Poprvé v historii můžeme hovo-
řit o mezinárodním Chovatelském 
dnu s ČMBK valachem Princem, 
což byla téměř dokonalá  dosud 
nevídaná přirozená komunikace 
s chladnokrevným koněm z hledis-
ka jeho ovladatelnosti bez pomů-
cek. V těžkém tahu předvedl jeho 
syn Lukáš mohutného, poměrně 
harmonického FALKA, tažného 
francouzského percherona, kterého 
pravidelní návštěvníci viděli poprvé.

Vládly ženy
Dostih chladnokrevných koní 

ovládly Marie a Adéla Bláhovy ze 
Skorkova s velmi robustními shir-
skými valachy (Denis Norseman a 
Cowerslane True Form – Šár), vel-
kého výrazně obdélníkového rám-
ce v původní anglické výstroji, mezi 
které se vklínil Lukáš Jurko s Fal-
kem. Jistě líbivou byla ukázka kyno-
logického kroužku školy v agility a 
sportovní kynologii.

„Jsme rádi, že chovatelák proběhl 
bezpečně, s příznivým počasím, dob-
rou návštěvností, zajímavým progra-
mem, v přátelské atmosféře a potěšil 
stálé účastníky a diváky.

Doufáme, že se tato akce stane moti-
vujícím prvkem pro mládež, jak aktiv-
ně a účelně využít volný čas, a že se 
tímto způsobem zájmově směrovaní 
mladí lidé stanou potencionálními žá-
ky naší školy a také nositeli budouc-
nosti českého zemědělství.

Závěrem bych rád poděkoval všem 
pořadatelům a žákům školy za přípra-
vu, chovatelům i majitelům hospodář-
ských zvířat a především pravidelným 
návštěvníkům za účast,“ ohodnotil 
Chovatelský den Ladislav Svoboda. 

 -zt-

Chovatelský den brzy oslaví jubileum

Počasí se nakonec umoudřilo

JEZDECKÉ koně opanovala převážně děvčata.  Foto: Antonín Zvěřina
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Aukce se uskuteční za účasti minimálně 
dvou zájemců. Dražit nemohou ti, kteří 
v  této lokalitě už pozemek získali. V pří-
padě, že zájemce vydraží nabízený po-
zemek, nemůže se také dále zúčastnit 
dražby dalších nabízených pozemků. Tato 
podmínka se týká i manželů. „V poslední 
aukci se většina pozemků prodala ve-
směs za vyvolávací cenu“, dodává staros-
ta města Třebíče Pavel Pacal.
Projektovou dokumentaci stavby rodin-
ného řadového domu pro stavební povo-
lení obdrží každý nabyvatel nabízených 
pozemků za úhradu částky 27 225 Kč 
vč. DPH. Dále získá stavební povolení 

a  územní rozhodnutí včetně všech změn 
a taktéž sdělení k připojení k distribuční 
soustavě nízkého napětí.
Projekt pro stavební povolení pro stavbu 
řadového rodinného domu obsahuje i jeho 
založení na vrtaných pilotách. Město má 
k dispozici nabídku specializované firmy, 
kde se cena za provedení velkoprůměro-
vé piloty D600 pohybuje okolo 3.200 Kč/
bm. Lze tedy předpokládat, že v průměru 
by se náklad na pořízení pilot pro stavbu 
řadového rodinného domu mohl pohybo-
vat okolo 250 000 Kč.
Kolaudaci stavby je nutné provést nejpoz-
ději do 30. září 2022. Kompletní podmínky 

prodeje, včetně textu kupní smlouvy, jsou 
zveřejněny na úřední desce města Třebí-
če. Naleznete je také na webu www.tre-
biczije.cz v  sekci Rezidenti > Pozemky 
pro individuální výstavbu.

Město Třebíč nabízí k prodeji zbývajících 11 pozemků pro řadové rodinné domy v klidné 
lokalitě Na Kopcích – západ na severovýchodním okraji města. Aukce se koná v pondě-
lí 18. listopadu od 15:00 v zasedací místnosti č. 211 ve 2. poschodí Městského úřadu na 
Karlově nám. 104/55 v Třebíči. K účasti je nutné složit nejpozději do 15. listopadu finanční 
jistotu ve výši 80 000 Kč na účet města. 

AUKCE POZEMKŮ NA KOPCÍCH � ZÁPAD 
JIŽ V PONDĚLÍ 18. LISTOPADU

Termín: 18. 11. 2019, 15:00
Pozemek Výměra Vyvolávací 

cena (vč. DPH)
Minimální 

příhoz
Finanční 

jistota
1 1245/23 R2/4 310 m2 510 000 Kč 20 000 Kč 80 000 Kč
2 1245/24 R2/3 311 m2 510 000 Kč 20 000 Kč 80 000 Kč
3 1245/25 R2/2 403 m2 660 000 Kč 20 000 Kč 80 000 Kč
4 1245/26 R2/1 513 m2 840 000 Kč 20 000 Kč 80 000 Kč
5 1245/13 R2/14 324 m2 530 000 Kč 20 000 Kč 80 000 Kč
6 1245/14 R2/13 286 m2 470 000 Kč 20 000 Kč 80 000 Kč
7 1245/15 R2/12 308 m2 500 000 Kč 20 000 Kč 80 000 Kč
8 1245/16 R2/11 307 m2 500 000 Kč 20 000 Kč 80 000 Kč
9 1245/17 R2/10 307 m2 500 000 Kč 20 000 Kč 80 000 Kč

10 1245/19 R2/8 457 m2 740 000 Kč 20 000 Kč 80 000 Kč
11 1245/20 R2/7 302 m2 490 000 Kč 20 000 Kč 80 000 Kč

Tým incomingu ve spolupráci 
s odborem správy majetku 

a investic města

Žáci 9. tříd i  výchovní po-
radci základních škol na 
Třebíčsku si již zvykli na 
brožuru Vyber si své po-
volání, kterou město Tře-
bíč poprvé vydalo v  roce 
2017. Tehdy přislíbilo, že 
se informace v ní obsaže-
né budou jedenkrát ročně 
aktualizovat. Bylo tomu 
tak v roce 2018 i letos.
„Oproti loňskému roku 
jsme zaznamenali větší 
zájem firem. Přibylo jich 
11,“ říká iniciátor počinu 
starosta města Třebíče Pavel Pacal. Celkem se 
v brožuře prezentuje 45 firem z různých oborů. 
Cílem je ukázat mladým lidem, že na Třebíčsku 
je dostupná a zajímavá práce.
Prezentace firem zahrnuje stručné představení 
firmy, benefity, které nabízí svým zaměstnan-
cům, a  nejvíce poptávané profese, včetně po-
žadovaného oboru a stupně vzdělání. Na konci 

brožury je seznam střed-
ních škol v  Třebíči. „Toto 
vzájemné propojení pomá-
há žákům při výběru dal-
šího směřování. Například 
pokud si zvolí určitý obor, 
najdou zde vodítko, na kte-
ré škole se dá studovat 
a  ve které firmě následně 
mohou získat uplatnění,“ 
vysvětluje Pavel Pacal.
Brožuru Vyber si své povo-
lání opět dostali bezplatně 
všichni žáci 9. tříd základ-
ních škol na Třebíčsku. In-

comingový tým začátkem října předal školám 
786 výtisků aktualizované verze. Zbývající pří-
ručky byly rozdány v  rámci 24. ročníku vzdě-
lávání Didacta 2019, který se konal ve čtvrtek 
17. října 2019. K dispozici je tak pouze v elektro-
nické podobě – ke stažení zdarma na webovém 
portálu www.volnamistatrebic.cz/brozura/.

BROŽURA VYBER SI SVÉ POVOLÁNÍ 
VYŠLA LETOS POTŘETÍ

Tým incomingu

Město Třebíč hledá nového 
kolegu/kolegyni na pozici 

REFERENT/KA 
STAVEBNÍHO ÚŘADU

nástup od 1. 12. 2019 
na dobu neurčitou

více informací na webu 
města www.trebic.cz, 

v sekci Hledám 
zaměstnání

25 dní dovolené  
+ 3 sick days
Pružná pracovní doba
Stravenky
Možnost vzdělávání
Možnost práce z domu

Stravenky
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www.farmeko.cz    

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola 
Jihlava

obory SOŠ:

obory VOŠ:

rekvalifikace:

ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM
LABORATORNÍ ASISTENT

DIPLOMOVANÝ  
FARMACEUTICKÝ ASISTENT

KOSMETIČKA

(denní i kombinované studium)

Staňte se nepostradatelnými 
odborníky v oblasti stavebnictví a 
studujte na  Střední škole stavební 
Třebíč!

Střední škola stavební v Třebíči je 
významným centrem stavebního 
vzdělávání Kraje Vysočina. Vytváří 
nadstandardní podmínky a zdravé 
klima pro výuku žáků ve studijních 
i učebních oborech. 

Vynikající výsledky žáků v  celo-
státních odborně zaměřených sou-
těžích, úspěšné zvládnutí maturit-
ní zkoušky i přijímacího řízení na 
VŠ, funkční propojení teorie s pra-
xí, spolupráce s partnery, odborné 
stáže v zahraničí, projektové dny, 
tvůrčí workshopy, neustálé inova-
ce, pestrá nabídka volnočasových 
aktivit – to vše a ještě mnohem víc 
tvoří profi l školy, která si připomí-
ná 40. výročí svého vzniku.

Moderní vybavení
Škola nabízí moderní vybavení 

pro všechny studijní i učební obo-
ry, má např. špičkově vybavenou 
svářecí školu plastů a kovů, CNC 
dřevoobráběcí centrum, moderní 
učebnu architektury a chytré elek-
troinstalace. 

Novinkou je Centrum obnovitel-
ných zdrojů energie, které umož-
ňuje unikátní propojení moder-
ních technologií: fotovoltaických 
panelů, fototermických kolektorů, 

tepelných čerpadel a kogenerační 
jednotky. 

Prostřednictvím so� waru na sku-
tečných zařízeních mohou studen-
ti modelovat reálné situace a pro-
vádět měření.

Úspěchy v soutěžích
Naši žáci dosahují pravidelně 

výborných výsledků v odborně 
zaměřených soutěžích na celostát-
ní úrovni: Rozpočtujeme s Calli-
dou, Enersol, Projektování v grafi c-
kých programech, Stavba Vysočiny, 
SOČ, Učeň roku aj.

Zkušenosti 
ze zahraničních stáží

Naši studenti mohou sbírat cen-
né pracovní zkušenosti a poznat-
ky na mezinárodní úrovni. Škola 
je držitelem Erasmus+ Certifi kátu 
mobility v odborném vzdělávání a 
přípravě č. 2017-1-CZ01- -� 109-
035841, plní funkci vysílající i při-
jímající organizace. 

Dosud na stáže vyjelo 159 stu-
dentů do 11 evropských zemí 
(např. Litvy, Lotyšska, Finska, Špa-
nělska, Velké Británie, Německa a 
Turecka). 

Letos již podruhé mohli studenti 
vyjet na dlouhodobou čtyřměsíč-
ní stáž do odborných stavebních 
fi rem v Německu.  

 (PI-t11-streD)

Chcete měnit tvář měst, obcí a krajiny?
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Křest básnické sbírky Groteska-
várna Miroslava Koupila se koná 
v pátek 15. listopadu v 17 hodin 
v hudebním oddělení třebíčské 
městské knihovny. 

Miroslav Koupil, člen Obce spi-
sovatelů ČR, v básnické sbírce 
Groteskavárna nabízí šálky české-
ho nonsensu a literární grotesky. 

S náležitým apetýtem si vychut-
náme komická slovní spojení, ori-
ginální slovní hříčky, novotvary a 
jazykolamy. 

Verše, které s humorem autorovi 
vlastním odhalují absurdní situa-
ce našeho života, čtenáře příjem-
ně pobaví a potěší.

Na křtu básnické sbírky Grotes-
kavárna vystoupí Gabriela Šeb-
ková     a Jana Kopečková z Diva-
délka Safra - Porte Obchodní 
kademie a Hotelové školy Třebíč 
ve veršované jednoaktovce Miro-
slava Koupila Štetl, to je Městeč-
ko. 

Jednoaktovka se zpěvem  a tan-
cem napsaná v češtině a jazyce 
jidiš zavede účastníky do třebíč-
ské židovské čtvrti mezi dvěma 
světovými válkami. 

Poté autor uvede v premiéře 
svoji novou performanci nonsen-
sové poezie. Součástí křtu bude 
autogramiáda.  -zt-

Uskuteční se 
kurzy kreslení

Kurz kreslení pravou mozkovou 
hemisférou se uskuteční v sobotu 2. 
a v neděli 3. listopadu v Domě dětí a 
mládeže v Třebíči. Začíná v sobotu v 
8.45 hodin a končí v neděli v 18.45 
hodin. Během dvoudenního kurzu 
se zájemci dozvědí zajímavé infor-
mace o fungování mozku. Kurzy jsou 
vhodné i pro úplné začátečníky. -zt-

Miroslav Koupil pokřtí další 
sbírku svých básní
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Třebíčské Bramborobraní se 
uskutečnilo v polovině září a my 
se k němu vracíme rozhovorem s 
vítězem v soutěži v pojídání bram-
borových švestkových knedlíků 
Jaroslavem Němcem. Rozhovor se 
uskutečnil ještě před soutěží.  

� Antonín Zvěřina

Jak jste se k soutěžím v pojídání 
rozličných pochutin dostal?

Vše začalo před čtrnácti lety. Kama-
rádi mě tehdy vyhecovali, abych se 
zúčastnil soutěže v pojídání knedlí-
ků na Trnkobraní. Nejprve jsem se 
účastnil předkola a vlastní Trnkobra-
ní se uskutečnilo ve Vizovicích. Od té 
doby objíždím soutěže a baví mě to. 
Určitě je v tom i nějaký adrenalin. 

Chutnalo vám už v dětství?
Moc ne. Vzpomínám si na přího-

du v mateřské škole, měli jsme tam 
kuchařku, která nás velice nutila do 
jídla. Museli jsme sníst všechno, co 
bylo na talíři, a tím mně jídlo spíš 
zprotivila. Zařekl jsem se, že nebudu 
jíst. Ale s přibývajícím věkem jsem 
zase jedl normálně. Nebo spíš víc, 
což vlastně byla taková průprava na 
soutěže. 

Absolvujete nějaké tréninky?
Trénuji spíš na soutěžích. Je jich 

mnoho, takže to stačí. Možná, že by 
mně tréninky během týdne pomoh-
ly, ale to by mě určitě finančně zrui-
novalo. A asi bych se za chvíli nevešel 
do dveří. Víkendové závody mně zce-
la postačují. 

Musíte se před závodem postit?
Velice záleží, v kolik soutěž začne. 

Když se uskuteční dopoledne, tak 
určitě nějakou slabší snídani. Když 
večer, slabší oběd. Byla by chyba 
nejíst vůbec. Bylo by mi špatně z hla-
du a není to dobré ani pro psychi-
ku. Už vím, co můžu před soutěžemi 
sníst. 

Jak si udržujete štíhlou postavu?
Mám to asi rodové, že mám dob-

ré spalování. Už mi to říkal i dok-
tor, že jídlo rychle spaluji. Absolvuji 
v pohodě třeba dvě soutěže za hodi-
nu. Pokud se nejedná o kvantum jíd-
la. Absolvoval jsem za den i čtyři sou-
těže. Maximum mám pět soutěží. 

Máte nějaký rekord, kolik jste 
toho nejvíc snědl?

Rekordů mám několik, některé jsou 
i mediálně velmi sledované. V pořa-
du u Jana Krause jsem vytvořil světo-
vý rekord v pojídání vajec uvařených 
natvrdo. Bylo to v přímém přeno-
su, kde mně ještě vzadu svázali ruce. 
Snědl jsem tehdy 25 a půl vejce za 
dvě minuty. 

Mám i další světový rekord. Jako 
jediný na světě jsem snědl plechovku 
fermentovaného sledě, což je nejvíce 
páchnoucí jídlo na světě. Nedávno 
jsem se takové soutěže účastnil v Bra-
tislavě a opět jsem byl jediný, který 
toho sledě snědl včetně kostí. Další 
takovou soutěž absolvuji v Olomou-
ci. 

Jak jste to dokázal?
Vůbec nevím, co mě to napadlo 

zúčastnit se takových soutěží. Asi 
jsem chtěl zkusit nějaký extrém, 
nějaký velký adrenalin. Ony ty sou-
těže jsou poměrně jednotvárné, 
pokud jde o jídlo, tak jsem chtěl zažít 
něco neobvyklého. Jedl jsem sice růz-
né červy a pavouky, ale tohle je oprav-
du něco zvláštního a na všech třech 
těchto soutěžích, kterých jsem se 
účastnil, jsem vyhrál. Asi je to oprav-
du šílenost. 

Co na to říká rodina, přátelé?
Setkávám se i s kritikou, ale většina 

lidí mně fandí. Sledují moje faceboo-
kové stránky. A je to i mediálně sledo-
vané, takže lidé ty informace o sou-
těžích mají. Setkávám se i s názory, ať 
toho nechám kvůli zdraví, ale mě to 
zatím baví a chci v tom pokračovat.

Máte nějaký věkový horizont, do 
kdy se chcete těchto soutěží zúčast-
ňovat?

Uvidíme, jak na tom časem budu 
zdravotně. Můj obvodní lékař mi 
dělal podrobný rozbor krve a zatím 
mně tuhle zábavu nezakázal, řekl, ať 
klidně pokračuji. Uvidíme, co přine-
sou další roky. 

Chodíte na pravidelné prohlíd-
ky?

Jednou za dva roky chodím pravi-
delně. Zatím je vše v pořádku. Měli 
jsme v rodině zvýšený cholesterol a 
z toho jsem měl strach, ale zatím to 
dopadlo dobře. 

Kdybyste měl nějaké zdravotní 
problémy, skončil byste? 

Kdyby mě to ohrožovalo na životě, 
asi ano. To by se nedalo nic dělat. 

Je takových jedlíků v republice 
víc?

Určitě. Letos mám za sebou přes 
čtyřicet soutěží, myslím si, že  nejvíc 
v republice. Žádná asociace jedlíků 
ale není. 

Co vás ještě letos čeká?
Ještě asi deset soutěží v nejrůzněj-

ších koutech republiky. 

Byl jste někdy v Pelhřimově na 
Dnech rekordů?

Nebyl jsem tam ani jako divák. 
Chtěl jsem tam jet, ale vždy mi do 
toho něco přišlo. Jen bych chtěl dopl-
nit, že z finančních důvodů absolvu-
ji převážně soutěže co nejblíž mého 
bydliště. A také se to nedá stihnout 
časově. 

Jste zapsaný v České knize rekor-
dů?

Nejsem, ale mám světové rekordy 
za ta vajíčka a tu rybu. Budu muset 
kontaktovat Miroslava Marka, abych 
nějaký zápis měl. 

Těšil jste se do Třebíče?
Mně se tady líbí atmosféra, už tady 

mám i par známých. 

Za chvíli začne soutěž v pojídá-
ní švestkových knedlíků. Věříte 
v zopakování loňského vítězství?

To je těžké odhadovat, člověk nikdy 
neví, jak dopadne. Může být někdo 
lepší, může se mi udělat špatně. Uvi-
díme, jak to dopadne. 

Pamatujete si na loňský ročník?
Tady se musí sníst určitý počet 

knedlíků na čas. Letos se bude jednat 
o 25 knedlíků, ale nevím, jak budou 
veliký. Čas odhadnout nedokáži. 
Loni to bylo dvacet knedlíků a čas 
něco přes tři minuty. 

Co jste za vítězství obdržel?
Nějaké upomínkové předměty. A 

myslím nějaké pivo.

A pivo si dáte?
Minulý týden jsem vyhrál soutěž 

v pojídání švestkových knedlíků a 
hned následovala soutěž v pití piva, 
které jsem se také účastnil. Pivo jsem 
vypil za necelých pět vteřin a zvítě-
zil. Ale nejsem schopen říct, zda je to 
dobrý výkon. 

Takže se zúčastňujete i pijáckých 
soutěží?

Když cítím, že to zvládnu, tak jdu 
do toho. Pokud jde o vypití piva na 
čas, vím, že jsou i lepší časy a musel 
bych to natrénovat. Zkoušel jsem 
povolit klapku, abych pivo do sebe 
nalil, ale to se mi zatím nedaří. Ono 
i u jídla na čas se musí klapka trochu 
povolit, aby se mohly polykat vět-
ší kusy. Zúčastnil jsem se i soutěže 
v pojídání chili papriček a i tam je 
lepší je polykat celé. Jinak vás strašně 
pálí v puse. Ale žaludek samozřejmě 
trpí. Napadne vám to i nervovou sou-
stavu. Je to hodně o tréninku. Což 
moc netrénuji a taky nevyhledávám.   

RADOST z vítězství měl Němec v Tře-
bíči velikou. Foto: Antonín Zvěřina

Mám dobré spalování, říká jedlík Němec
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INTERNET TELEVIZE NABÍZÍME
Vysokorychlostní připojení 
až 100Mbps
Vysoká rychlost a nízká odezva
Regionální poskytovatel

Možnost IPTV
Internetová TV s mnoha funkcemi
Výběr kanálů, které chcete sledovat

Antivirovou  ochranu
Kamerové systémy
Zabezpečovací systémy
VOIP (bez paušálu)

Internet
měsíční paušál od 242,- Kč včetně DPH

max. rychlost až 100 Mbps * 

Zdarma 5 měsíců
při přechodu od konkurence Zdarma Wifi router**

5
* Rychlost připojení od 25/25 Mbps

a výše je závislá na lokalitě

** Akce platí do 30.11.2019 při podpisu smlouvy

info@jaronet.cz
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H&M spol. s r.o. |  Soukopova 3, 674 01 Třebíč

tel.: 568 848 757 |  trebic@ham.cz |  www.ham.cz

Akce platí

do 31. 12. 2019.

Sleva 40 %

+ 20 % navíc

na PVC okna!

Česká okna, dveřeČeská okna, dveře
a zimní zahradya zimní zahrady
Česká okna, dveře
a zimní zahrady
s dlouholetou tradicís dlouholetou tradicí
vlastní výrobyvlastní výroby
s dlouholetou tradicí
vlastní výroby
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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 
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   Městská knihovna

  Klub seniorů

2. 11. sobota  MUDr. Machová Eva   Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
3. 11. neděle  MUDr. Sedláček Milan   ZUBNÍ HROTOVICE s.r.o, Zákostelní 9 
      675 55 Hrotovice  568 860 256
9. 11. sobota  MUDr. Machová Eva   Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
10. 11. neděle  MUDr. Machová Eva   Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
16. 11. sobota  MDDr. Schneiderová Pavla  Stomatologické centrum Třebíč s.r.o., 
      Kpt. Jaroše 1123  674 01 Třebíč  776 166 268
17. 11. neděle  MUDr. Machová Eva   Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
23. 11. sobota  MUDr. Machová Eva   Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
24. 11. neděle MUDr. Machová Eva   Husova 898, Náměšť n. Oslavou   568  620 248
30. 11. sobota  MUDr. Šabrňák Petr   MUDr. Petr Šabrňák s.r.o, 
      Jungmannova 116/18  674 01 Třebíč  568 844 350

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

  Výstavy

Úterý 5. listopadu v 8.30 hodin 
od Úřadu práce v Třebíči

ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH 
LÁZNÍ LAA AN DER THAYA

Čtvrtek 7. listopadu – 14 hodin, 
Národní dům, malý sál

NAŠE ZD� VÍ A ALTERNA-
TIVNÍ MOŽNOSTI V DNEŠNÍ 
DOBĚ  

Přednáška známé třebíčské bylin-
kářky Ludmily Horákové.

Sobota 9. listopadu 2019 zájezd 
do Horáckého divadla v Jihlavě

Jaroslav Žák, Hana Burešová: 
ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA – 
hudební komedie

ODJEZD z Třebíče v 17.30 hodin 
- autobusová zastávka proti Úřadu 
práce v Třebíči. 

Čtvrtek 21. listopadu – 14.30 
hodin, Národní dům, velký sál

TANEČNÍ ZÁBAVA
 

POŘADY PRO ŠKOLY
Středa 6. listopadu v 8.30 a 10.15 

hodin, divadlo Pasáž
MAXIPES FÍK – hudební pohád-

ka Divadla Krapet z Prahy

Pátek 29. listopadu v 8.30 a 10.15 
hodin, Národní dům

PEKELNÁ POHÁD�  –  pohád-
ku pro nejmenší děti připravili herci 
Divadýlka Mrak

Do 24. listopadu
Lukáš Žentel - Setkání
Foyer divadla Pasáž Třebíč

Sametová revoluce na půdě
Půdní prostory Předzámčí, Zámek 

1, Třebíč   
Prostorové instalace výtvarných 

dílen třebíčských škol a dětských 
kolektivů.

Expozice Děti Antonína Kaliny
Pamětní síň, Subakova 43
Stálá výstava. 

PROMĚNY TŘEBÍČSKÉ
ŽIDOVSKÉ ČTVRTI

Zadní synagoga Subakova 1/44, 
Třebíč

Stálá výstava.

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

Expozice � ISERPANO� MA - 
historický stereoskop

Malovaný dům, Karlovo nám. 53 
 Stálá expozice.

F� NTA - František Mertl
Galerie F� NTA - Národní dům
Stálá expozice darovaného díla.

Zájmové vzdělávání seniorů 
Pondělí 4. listopadu, 9 hod., sál 

hudebního oddělení.
SEdm MAlých FORem / Mirka 

Cmárová, Martina Mejzlíková
Průvodce historií prvních deseti let 

divadla. 

Pondělí 11. listopadu, 9 hod., sál 
hudebního oddělení. 

Vyhněte se rakovině aneb preven-
ce zhoubných nádorů pro každého 
/ Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.   

Pondělí 18. listopadu, 9 hod., sál 
hudebního oddělení. 

Architektura v souvislostech. 5. 
část. inspirační zdroje architektury 
/ Ing. arch. Lubor Herzán 

Pondělí 25. listopadu, 9 hod., sál 
hudebního oddělení. 

GRUZIE / Miluška Mrvková  

Úterý 5. listopadu, 16.30 hod., sál 
hudebního oddělení. 

Zodpovědně v odívání? Jde to? / 
Jana Horejšová 

Francouzský klub 
Čtvrtek 7. listopadu, 17 hod., sál 

hudebního oddělení. 
Korsika / Božena Kedroňová

Pondělí 11. listopadu, 16 hod., 
Infocentrum Jaderné elektrárny Duko-
vany. 

Listování / Mé dětství v socialismu  

Účinkují: Pavel Oubram (alt. Gustav 
Hašek) a Věra Hollá. 

Úterý 12. listopadu, 17 hod., Zele-
ná klubovna.

Daruj dvakrát / Centrum podpory 
rodin Ruth

Vernisáž výstavy a charitativního pro-
deje uměleckých děl na podporu rodin 
v tíživé situaci.

Středa 13. listopadu, 8.15 hod., 
pobočka Modřínová

ST� VOVÁNÍ ZD� VĚ I H� -
VĚ / VOŠ A SŠ VZZ TŘEBÍČ 

Čtvrtek 14. listopadu, 17 hod., sál 
hudebního oddělení. 

Řeky tří moří. 3. část: Odra 
/ PhDr. Ing. Zdeněk Lyčka

Pátek 15. listopadu, 17 hod., sál 
hudebního oddělení. 

Groteskavárna / KŘEST BÁS-
NICKÉ SBÍRKY MIROSLAVA 
KOUPILA 

Úterý 19. listopadu, 16.30 hod., sál 
hudebního oddělení. 

Himálaj. 4. část: Mustang a Anna-
purna I. / Zdeněk Štancl

Středa 20. listopadu, 17 hod., sál 
hudebního oddělení. 

3 v 1 o vesmíru a hvězdách

Čtvrtek 21. listopadu, 16.30 hod., 
sál hudebního oddělení. 

Současná Migrace do Evropské 

unie / Robert Stojanov

Úterý 26. listopadu, 9 hod., sál 
hudebního oddělení. 

Třebíčské osobnosti v dějinách 
letectví / Ing. Jiří Kabát 

Úterý 26. listopadu, 17 hod., sál 
hudebního oddělení. 

Brněnské podzemí. Zelný trh 2. 
část / Ing. Aleš Svoboda 

Čtvrtek 28. listopadu, 16.30 hod., 
sál hudebního oddělení, 

Tajemství krve / MUDr. Alena 
Havlíčková, MUDr. Martina Tomá-
šová 

Pátek 29. listopadu, 17 hod., sál 
hudebního oddělení. 

Vánoční koncert hudební skupiny 
Dvorkaři 

Týden boje proti zákeřným choro-
bám a úrazům na ZŠ a MŠ Na Kop-
cích

Malý prodejní jarmark keramických 
a výtvarných děl vyrobených dětmi a 
učiteli

Pondělí 25. – pátek 29. listopadu, 
vestibul knihovny Hasskova

Středa 27. – pátek 29. listopadu, 
vestibul knihovny Modřínová

Sobota 30. listopadu, dětské oddě-
lení, pobočka Modřínová pobočka 
Borovina. 

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU. 
13. ročník celostátní akce

Výstavy
Do 15. listopadu, sál hudebního 

oddělení, knihovna Hasskova
Korsika – ostrov krásy / Anna 

Stehlíková

4. – 30. listopadu, pobočka Modří-
nová

DĚTSKÝ SVĚT / MŠ Benešova

4. – 30. listopadu, pobočka Modří-
nová

ČAS PLYNE / ZŠ Otevřmysl
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Kulturní tipy

  Kino Pasáž

  Třebíčské centrum

Od pátku 1. do středy 6. listopa-
du

ADDAMSOVA RODINA
Premiéra rodinného animovaného 

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

Od pátku 1. do pondělí 4. listo-
padu

ABSTINENT
Premiéra dramatu ČR.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od úterý 5. do středy 6. listopa-
du

STÁHNI A ZEMŘEŠ
Premiéra hororového thrilleru 

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

Od čtvrtka 7. do neděle 10. listo-
padu

OVEČKA SHAUN VE FILMU: 
FARMAGEDDON

Repríza rodinného animovaného 
filmu Velké Británie/USA/Francie 
v českém znění.

Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 8. do středy 13. listo-
padu 

ŽENSKÁ NA VRCHOLU
Romantická zimní komedie ČR.
Začátky představení: pátek - nedě-

le v 19.30 hod., pondělí - středa v 17 
hod.

Mládeži přístupný

Od pondělí 11. do středy 13. lis-
topadu

TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD
Premiéra akčního sci-fi USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od čtvrtka 14. do neděle 17. lis-
topadu

SNĚŽNÝ KLUK
Repríza rodinné animované kome-

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

Od pátku 15. do neděle 17. listo-
padu

DOKTOR SPÁNEK 
OD STEPHENA KINGA 
Premiéra hororového thrilleru 

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

Od pondělí 18. do čtvrtka 21. lis-
topadu 

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Repríza komedie ČR.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Pondělí 18. listopadu
AMNESTIE
Premiéra dramatu ČR.
Začátek představení v 19.30 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od úterý 19. do středy 20. listo-
padu

BITVA U MIDWAY
Premiéra historického dramatu 

podle skutečné události USA/Čína.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pátku 22. do čtvrtka 28. lis-
topadu

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
Premiéra rodinného animovaného 

filmu USA v českém znění.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný
Od pátku 22. do pondělí 25. lis-

topadu
VLASTNÍCI
Premiéra komediálního dramatu 

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

Od úterý 26. do středy 27. listo-
padu 

LE MANS ’66
Premiéra akčního životopisného 

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

Od pátek 29. listopadu do neděle 
1. prosince

ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO 
ZLÉHO

Repríza rodinného fantasy filmu 
USA v českém znění.

Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 29. listopadu do nedě-
le 1. prosince

LAST CHRISTMAS
Vánoční romantická komedie 

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

FILMOVÝ KLUB
Začátky představení v 19.30 hod.

Čtvrtek 7. listopadu
PAŠERÁK
Premiéra kriminálního dramatu 

USA.

Čtvrtek 14. listopadu
BRANKÁŘ
Premiéra dramatu Německa/Velké 

Británie.

Čtvrtek 21. listopadu
FREE SOLO
Premiéra dokumentu USA.

Čtvrtek 28. listopadu
GENESIS
Premiéra dramatu Kanady.

  Centrum DaR

  Klub zdraví
Neděle 10. listopadu od 16 – 18 

hodin
Vánoční tvoření

Sobota 23. listopadu od 16 – 
17.30 hodin

Koncert Petra Šnédara, oblíbe-
ného amatérského písničkáře z Tiš-
novska, kterého doprovází skupina 
Vánek. 

1.-30. 11. PODZIMNÍ SLAV-
NOSTI pro malé i velké

1.-30. 11. LISTOPAD – RODIN-
NÁ TABU

4. 11. 10.30 - 12 Klub Miminko: 
První hračky – vývoj hry

4. 11. 15 - 19 CÍL pro Vysočinu: 
Základy dluhové problematiky

5. 11. 10 – 12 FAMILY POINT 
Třebíč: Závislosti u dětí předškolní-
ho a školního věku

5. 11. 10.30 – 12 Kurz zdravé-
ho vaření – téma: Sendvič s tahini 
pastou

7. 11. 10.30 - 12 EKOATELIÉR 
pro velké i malé: Podzimní oře-
chová lodička

7. 11. 12 – 17 Vánoční FOTO z 
Centra

11. 11. 8 - 14 Klub Miminko: 
Světový den předčasně naroze-
ných dětí

11. 11. 15 - 19 CÍL pro Vysočinu: 
Komunikace I.

12. 11. 10.30 – 12 Klub Batole: 
Změny nálady a chování u batolat

13. 11. 10 - 12 FAMILY POINT 
Třebíč: EKO tvoření – Svícen 
ozdobený listím

14. 11. 10.30 – 12 Co by mělo dí-
tě znát a umět ve 3 letech

14. 11. 15. - 16.30 Kurz zdravé-
ho vaření - téma: Nudle s jablky a 
tahini pastou

15. 11. 15.30 – 17 Plave celá 
rodina

18. 11. 10.30 - 12 Klub Mimin-
ko: Houpání s hudbou

18. 11. 15 - 19 CÍL pro Vysočinu: 
Komunikace II.

19. 11. 10 – 12 Všichni máme 
talent

19. 11. 10 – 12 FAMILY POINT 
Třebíč: Kde hledat pomoc při 
domácím násilím

21. 11. 10 - 17 OKNA i OČI i 
SRDCE dokořán - akce pro celé 
rodiny k Mezinárodnímu dni proti 
násilí na ženách (25.11.)

23. 11. 14 – 17 Tvořivý 
WORKSHOP na téma KREATIV-
NÍ INSPIRACE 

Rukodělné a kreativní kurzy
25. 11. 10 - 12 Klub Miminko: 

Barevné kuličky
25. 11. 15 - 19 CÍL pro Vysočinu: 

Zdravotní gramotnost
25. 11. 15.30 - 16.30 TVOŘIVÉ 

HRAČKY – pro rodiče s dětmi od 
2 let

26. 11. 10 – 12 Klub Batole: Pod-
zimní zvyky a tradice

26. 11. 9 – 15 SPOLEČNĚ PRO-
TI NÁSILÍ - celokrajská konference

26. 11. 8 - 12 FAMILY POINT 
Třebíč: OKNO – Otevři knásilí oči 
aneb Společně proti násilí 

27. 11. 10 - 12 FAMILY POINT 
Třebíč: Kurz Žijeme zdravě - Peče-
ný čaj

28. 11. 10 - 12 STAVÍME SI SPO-
LU (akce pro celé rodiny)

28. 11. 13 - 17 ADVENTNÍ DÍL-
NIČKY pro rodiny s dětmi

29. 11. 10 - 12 FAMILY POINT 
Třebíč: EKO tvoření – Adventní 
věnec pro nejmenší

30. 11. 15.30 - 17 MIKULÁŠSKÁ 
BESÍDKA S NADÍLKOU

1. 11. 8 – 12 Slavnostní otevření 
Centra DaR v nových prostorách

7. 11. 10.30 – 12 Hry proti nudě 
a sychravým večerům

14. 11. 10.30 – 12 Vydatný fazo-
lový salát

19. 11. 15 – 16.30 Kuličko, chyt-
nu tě! (EKO tvoření)

21. 11. 10 – 14 OKNA i OČI i 
SRDCE dokořán (akce pro celé 
rodiny)

26. 11. 15 – 16.30 Adventní díl-
ničky

28. 11. 10.30 – 11.30 Nakupo-
vání - psychický nebo sociální pro-
blém?

3. 11. v 16 hod. - Divadlo Pasáž - 
PRO RODIČE S DĚTMI

Václav Čtvrtek, Jarmila Glazaro-
vá: PŘÍBĚHY VODNÍKA ČESÍL-
KA

6. 11. v 19 hod. - Národní dům - 
II. koncert Hudebního salonu

PLAVCI A IRENA BUDWEISE-
ROVÁ

11. 11. do 19 hod. - Karlovo 
náměstí

SVATOMARTINSKÉ SLAV-
NOSTI

11. 11. v 19 hod. - Divadlo Pasáž
Allan Peas, Barbara Peas, Miro-

slav Hanuš: PROČ MUŽI NEPO-
SLOUCHAJÍ A ŽENY NEUMÍ 
ČÍST V MAPÁCH

12. 11. v 19 hod. - Divadlo Pasáž - 
II. představení sk. B

BROUK V HLAVĚ

17. 11. v 18 hod. - Karlovo náměs-
tí

SAMETOVÁ TŘICÍTKA
Oslava 30. výročí sametové revolu-

ce

18. 11. v 19 hod. - Divadlo Pasáž
IRSKÁ SHOW „RYTMUS V 

SRDCI“

19. 11. v 18 hod. - Foyer diva-
dla Pasáž - III. koncert Kruhu přátel 
hudby

BELADONA QUARTET & 
HUDBA BEZ HRANIC

21. 11. v 19 hod. - Divadlo Pasáž
ANNA K. - VÁNOČNÍ AKUS-

TICKÉ TURNÉ  

23. 11. ve 20 hod. - Národní dům 
(na stání)

POLETÍME?
Koncert oblíbené turbošansonové 

kapely

25. 11. v 19 hod. - Divadlo Pasáž
DIVADLO RADKA BRZOBO-

HATÉHO PRAHA
Karel Janák: FREDDIE CON-

CERT SHOW

26. 11. v 17 hod. - Zadní synagoga
UKRÝVANÉ DÍTĚ / HIDDEN 

CHILD
Beseda Stanislava Motla a Marty 

Neužilové.

27. 11. v 19 hod. - Divadlo Pasáž - 
III. představení sk. A

Kateřina Tučková: ŽÍTKOVSKÉ 
BOHYNĚ

30. 11. v 16 hod. - Divadlo Pasáž - 
PRO RODIČE S DĚTMI

LOUTKOHERECKÁ SKUPINA 
LOUDADLO

LOUTKOVÁ REVUE - VÁNOČ-
NÍ ČAS
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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

Seznámení

Oznamovatel

Koupím STARÉ peřiny a nedrané peří. Tel.: 
721 469 234. 

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

52letý VŠ hledá kamarádku nebo kama-

ráda na sportovní aktivity (badminton, ping-
pong, bazén, občasnou pěší turistiku apod.) 
z Třebíče a okolí.
T: 737 102 925, paolas@centrum.cz

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. 
Mgr. Jitka Vaňhová, tel. 724 658 835.

Překlady a tlumočení 

Náplně do tiskáren

Podlahářské práce - lepení PVC, koberců, 
parket, plovoucí podlahy, renovace parket, 
průmyslové lité podlahy, včetně dodání 
materiálu. www.podlahyvysociny.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

Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Koso-
vo, Albánie, Černá Hora, Bosna a Her-
cegovina, Chorvatsko, Slovinsko a 
Rakousko - to je výčet zemí, kterými 
projela parta fotbalových nadšenců z 
Třebíče na dva zápasy fotbalové repre-
zentace s Kosovem a Černou Horou. 

Na čtyři tisíce kilometrů vzdálené 
cestě je čekaly běžné formality jako 
zakoupení dálničních známek, využití 
mýtného či elektronických dálničních 
systémů, zároveň důsledné kontro-
ly úložných prostorů i osobních zava-
zadel, zelených karet, mezinárodních 
řidičských průkazů i notářsky ověřené-
ho souhlasu se zapůjčením auta z půj-
čovny. 

Dejme slovo účastníkovi Karlu 
Ošmerovi: V Kosovu jsme viděli samé 
neomítnuté domy a na každém rohu 
autoservis, v sousední Albánii pak 
hodně hřbitovů (snad to nemělo sou-
vislost s těmi autoservisy). Běžně se 
parkovalo na chodnících mezi válející-
mi se odpadky. 

Na hraničních přechodech byl 
poměr počtu celníků k projíždějícím 
autům zhruba 30:2 ve prospěch prvně 
uvedených. Zápas v Kosovu se našim 
fotbalistům vůbec nevydařil, byli mdlí 

a bez jiskry. Jediné,co jiskřilo, bylo 
ostré odpolední slunce, které nám 
pálilo do očí, jelikož utkání se hrálo v 
nezvyklých 15 hodin. 

V Černé Hoře nám bylo doporuče-
no nechodit po městě v českých dre-
sech, jelikož by se to někomu mohlo 
znelíbit a jak známo na Balkáně není 
od rány daleko. Před zápasem na všech 
venkovních restauračních zahrádkách 
plály ohňostroje a vybuchovaly petar-

dy, což nikomu z místních absolutně 
nevadilo. 

Kdo z nás si v tu chvíli dal večeři, 
měl smůlu, jelikož veškerou chuť a 
vůni jídla přebil zápach dýmu a střel-
ného prachu. Stadion hlavního měs-
ta Podgoricy nás zklamal. Jednak byl 
celý zasíťovaný, z důvodu čehož neby-
lo pořádně vidět, a jednak tam byly tak 
špinavé sedačky, že bylo o zdraví si na 
ně sednout. 

Tady už zápas dopadl výsledkově 

mnohem lépe a my se mohli spolu s 
hercem Miroslavem Donutilem, který 
seděl hned za námi, radovat z vítězství 
3:0. Přítomnost tohoto známého her-
ce po zápase někdo komentoval: Dnes 
jsme viděli 3 + 0 s Donutilem (v naráž-
ce na jeho úspěšný televizní pořad). 

Jeden z našich kamarádů, který je i 
osobním lékařem fotbalisty Lukáše 
Masopusta, si dokonce s tímto střel-
cem jednoho z našich gólů bezpro-
středně po zápase dopisoval přes SMS. 
Seděli jsme hned u východu ze šaten, 
takže do třebíčského sektoru přilétnul 
i dres brankáře Tomáše Vaclíka, který 
ukořistil můj jmenovec Michal. 

V sektoru nás bylo z Česka asi 600 
fanoušků, kteří mě osobně tentokrát 
mile překvapili, jelikož doprováze-
li potleskem i domácí poražený tým, 
což z předchozích zkušeností nebýva-
lo rozhodně zvykem, to se spíš ozýval 
pískot a urážky. 

Nutno podotknout, že i samotní čer-
nohorští hráči byli z tohoto počinu 
mile překvapeni. Po celou osmiden-
ní výpravu jsme se kochali nádhernou 
téměř panenskou přírodou, kterou 
zdobily vysoké hory i čisté moře. Na 
Balkáně bylo krásně, levně, ale i divo-
ce.  -zt-

PARTA nadšenců vyrazila za fotbalem do exotických zemí bývalé Jugoslávie.
 Foto: archiv Karla Ošmery

Za fotbalem přes deset zemí Evropy
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V roce stého výročí založení atle-
tického oddílu vstoupil do druhého 
padesátiletí nejstarší nepřerušený 
běžecký závod v našem městě, pod-
zimní Běh Libušiným údolím, jehož 
hlavní kategorie je na památku obě-
tavého atletického činovníka vypsá-
na jako Memoriál Milana Werla. 

Letos v něm uspěli především tri-
atlonisté, když vítězem se stal úřa-
dující Sportovec Třebíče Tomáš 
Kříž před Martinem Hanáčkem. 
Kříž svým časem sice neohrozil 
traťový rekord Michaela Jakůb-
ka (15:30 min), velký respekt však 
zaslouží Hanáček, který běžel jen o 
dvě vteřiny pomaleji než při svém 
vítězství v roce 2003. 

Trať byla sice od té doby nevý-
znamně změněna a částečně vyas-
faltována, přesto je to od závodníka 
nastupujícího v kategorii čtyřicátní-
ků velký výkon. Třetí skončil loňský 
vítěz Ondřej Vrba, jemuž by zopa-
kování vítězného času (16:36 min) 
zaručilo i opakování prvenství, za 
ním doběhl letošní vítěz Velké ceny 
Třebíče Martin Bohuslav. 

Traťový rekord padl v závodě žen, 
který se na trati shodné s mužskou 
běhá teprve třetím rokem. Jeho 
majitelkou je nyní triatlonistka 
Nikola Procházková, která loni 
vyhrála kategorii dorostenek. 

Kromě kvalitně obsazených kate-
gorií dospělých potěšil pořadatele 
z atletického oddílu Spartaku vel-
ký zájem žactva včetně přípravky 
a atletické školky, jíž patřil úvodní 
nesoutěžní běh. Celkem se v Libu-
šině údolí za krásného počasí roz-

loučilo se sezonou 173 běžců a běž-
kyň všeho věku.   

Z výsledků 51. ročníku Běhu 
Libušiným údolím: 

Memoriál Milana Werla mužů 
(4 500 m): 1. Kříž 16:45, 2. Haná-
ček 16:57 (oba Spartak Třebíč), 3. 
Vrba (Sokol Studenec) 17:11. 

Ženy (4 500 m): 1. Procház-
ková (Spartak Třebíč) 18:50, 2. 
Němcová ( Jihlava) 19:20, 3. Vrbo-
vá Komárková (Sokol Studenec) 
20:05. 

Dorostenci (2 200 m): 1. Fučík 
6:39, 2. Michálek 7:14. 

St. žákyně (1 200 m): 1. Fučíko-
vá 4:29, 2. Mezlíková 4:59, 3. Ptáč-
ková 5:32 (všichni Spartak Třebíč). 

Ml. žáci (1 200 m): 1. Krato-
chvíl (Spartak Třebíč) 4:16, 2. Dvo-
řák (ZŠ Náměšť, Husova) 4:22, 3. 
Zásměta (Spartak Třebíč) 4:25. 
Ml. žákyně (800 m): 1. Kučeríko-
vá (Okříšky) 3:09, 2. Neumanová 
3:12, 3. V. Staňková 3:15 (obě Spar-
tak Třebíč). 

Přípravka: St. hoši (600 m): 1. 
Doležal 2:08, 2. Pospíšil 2:09 (oba 
Spartak Třebíč), 3. Kijonka (ZŠ 
Náměšť, Komenského) 2:11. 

St. dívky (600 m): 1. Meschková 
2:05, 2. Radvanová 2:10, 3. Zachová 
2:14 (všechny Spartak Třebíč). 

Ml. hoši (400 m): 1. Horký 1:16, 
2. Dolníček 1:16 (oba Spartak Tře-
bíč), 3. Rous (ZŠ Náměšť, Komen-
ského) 1:17. Ml. dívky (400 m): 1. 
Zábršová 1:17, 2. Mrákotová 1:18, 
3. Vlčanová 1:18 (všechny Spartak 
Třebíč).  Milan Zeibert

Memoriál Milana Werla 

vyhrál letos Tomáš Kříž

Tak jako každý rok byla už tradič-
ně zahájena po jednasedmdesáté 
otužilecká sezóna v neděli 6. října 
proplaváním ponorné říčky Punkvy 
v Moravském krasu. 

Po projití labyrintem chodeb na 
dno propasti Macocha vstoupí 
otužilci do vody, která mívá každo-
ročně 8ºC, a ani letos to nebylo 
jinak.  

Po uplavání 300 metrů v mimo-
řádně čisté vodě, se dostanou 
opět na denní světlo. O tuto akci 

je každoročně velký zájem a počty 
účastníků je nutné redukovat. 

Z třebíčského Klubu ledních 
medvědů se této akce zúčastnili 
čtyři zástupci, pro které to bude na 
dlouhou dobu určitě nezapomenu-
telný zážitek. 

S třebíčskou veřejností se letos 
otužilci setkají opět před vánoce-
mi v sobotu 21. prosince v 13.30 
hodin na obvyklém místě u Finanč-
ního úřadu.  -zm-

Třebíčští otužilci se koupali 
v propasti Macocha

ČTVEŘICE třebíčských otužilců se ponořila do vod Macochy.
 Foto: Dušan Čihák 

Za Českým pohárem v triatlonu 
pro tento rok udělal tečku poslední 
jedenáctý závod v Karlových Varech. 
Úspěchy závodníků oddílu triatlonu 
TJ Spartaku Třebíč na něm podpoři-
ly celkové umístění v hodnocení tri-
atlonových klubů ČR.

Zisk 99 bodů na tomto závodu 
mu vynesl celkové 5. místo mezi 19 
bodujícími kluby. 

Pořadí prvních šesti klubů, které 
jsou v rámci Českého poháru vyhod-
nocovány, je následující: Triathlon 
team Tábor /526 bodů/, Titan Tri-
life Zlín /524/, Konrad Tools Team 
Brno /520/, Triathlon Plzeň /519/, 
TJ Spartak Třebíč /505/ a Loko 
Trutnov /503/. Třebíčský oddíl se 
opět prosadil mezi triatlonové „vel-
moci“. V hodnocení jednotlivců se 
nejlépe umístil Petr Mejzlík. V kate-
gorii mužů nad 60 let obsadil zis-
kem 3867,5 bodu 3. místo za Jose-
fem Mužíčkem /4050/ z Jablonce a 
Zdyňkem Zemanem /3 882/ z Lit-
vínova.

V první desítce v hodnocení kate-
gorií se mezi juniory umístili Lukáš 
Coufal na 4. místě /3420,5/, 6. Ond-
řej Grulich /3400/. Český juniorský 
reprezentant Tomáš Kříž obsadil 11. 
místo /2816/. K výraznému posu-
nu v pořadí mu chyběl 1 bodovaný 
závod /počítaly se  body ze 4 nejlep-
ších výsledků/.

TŘEBÍČŠTÍ ZÁVODNÍCI se v Českém poháru neztratili. Foto: Grulich 

Český pohár v triatlonu skončil

Mezi muži 40-49 let obsadil 7. mís-
to Dušan Procházka /3504,1/. Mezi 
ml. žačkami byla šestá Šárka Krato-

chvílová /2734/, st. žákyně Micha-
ela Mitisková obsadila 5. místo 
/2714/ a  čtvrté dorostence Nikole 

Procházkové /3664/ chybělo pou-
hých 11 bodů k posunu na 3. místo. 
 -zt-
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Třebíčské noviny

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

tel : 776 143 134

2. 11. 2019 Vysočinou k Tel-
či, turistický pochod v Telči, start 
v sokolovně, trasy 12, 16, 35 a 55 
km. Letošní trasy vedou na Kláto-
vec, samotu Rusko, Studenou, Brad-
lo, Dobrou Vodu a Krahulčí. Mož-
nost přespání, večer zábava. Odjezd 
z Třebíče auty, nebo vlakem v 6.10 
/ autobusem v 7.20 (vždy přes Jih-
lavu), přímým autobusem v 9.55. 
Návrat z Telče autobusem v 17.15.

3. 11. 2019 Cestou Jana Hvězdy z 
Vícemilic, turistický pochod v Telči, 
start v sokolovně, trasy 10, 20, 21, 
24, 28, 29 s cílem v Jihlávce (zajištěn 
odvoz do Telče), 37 a 50 km s cílem 
v Telči. Trasy vedou na Štramberk, 
Javořici, Studánku Páně, Velký paře-
zitý rybník, Roštejn. U Boru opé-
kání buřtů. Odjezd z Třebíče auty 
nebo autobusem v 7.20 (přes Jihla-

vu), 9.55 (přímý) nebo přespání ze 
soboty. Návrat autobusem v 16.30, 
17.15.

9. 11. 2019 Moravské Budějovi-
ce - Sv. Vít - Horní Lažany - Babi-
ce - Kojetice (14 km), možnost pro-
dloužení: Mastník - Třebíč, MHD 
Za Rybníkem (+8 km). Občerstvení 
na Sádku. Odjezd z Třebíče vlakem 
z hl. n. v 8.34 / autobusem z AN v 
8.45 nebo ze Starče v 9.27. Návrat 
vlakem z Kojetic v 16.21 nebo pří-
chod do Třebíče.

15. - 17. 11. 2019 Za posled-
ním puchýřem, významná turis-
tická akce na ukončení sezóny letos 
v Olomouci. PÁ: odjezd z Třebíče 
do Přerova, vycházka přes Ornito-
logickou stanici, NPR Žebračka, zá-
mek Čekyně do Brodku u Přerova 
(11 - 21 km), přejezd do Olomouce, 
prohlídka památek, ubytování. SO: 
na trasy pořadatelů, večer slavnostní 
ukončení srazu se zábavou. NE: tra-

sa Po stopách historie Olomouce. 
Každý si vyřídí přihlášku (ubytová-
ní, strava) na www.puchyrolomouc.
cz. Odjezd vlakem v PÁ z Třebíče hl. 
n. v 5.20 / z Boroviny v 5.02. Návrat 
vlakem v NE z Olomouc (jezdí kaž-
dé dvě hodiny.

23. 11. 2019 Po stopách armád-
ního generála Ludvíka Svobody, 
turistický pochod, start v Trnavě 
od 7.00 hod. Do Trnavy 5 km pěš-
ky z Třebíče nebo autobusem v 8.45 
z AN. Trasa 15 km Trnava - Přec-
kov - Kuchyňka - Hroznatín - Rudí-

kov - Trnava. Opékání buřtů na 
Kuchyňce, v Hroznatíně prohlídka 
rodného domu L. Svobody a vzpo-
mínkový akt. Možnost zkrácení - vla-
kem / autobusem do nebo z Rudíko-
va. 

30. 11. 2019 Vladislav - Hlubo-
ček - údolím Markovky - Dobrá 
Voda - Kožichovice – Lorenzovy 
sady - Lísčí - Třebíč, náměstí (10,5 
km). Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. 
v 8.39 / z Boroviny v 8.26. Příchod 
do Třebíče. -zt-

Turistika

Procházka jednotlivými atletický-
mi disciplínami započatá na stránkách 
Třebíčských novin na počátku tohoto 
roku je u konce. Zakončíme ji víceboji 
považovanými za královské disciplíny, 
což v Třebíči platí obzvlášť. 

Vždyť desetibojařské tabulky vede 
juniorský mistr světa a mistr Evropy 
do 22 let v této disciplíně Jiří Sýkora a 
čtvrtý je mistr Evropy v běhu na 60 m 
překážek Petr Svoboda. V čele sedmi-
bojařských je zase mistryně ČR v běhu 
na 400 m př. Lucie Sichertová. 

Ale i na dalších místech se setkáváme 
se jmény, která už známe z předcho-
zích dílů našeho seriálu. Kdybychom 
si udělali žebříček podle počtů zápisů v 
jednotlivých disciplínách (včetně těch, 
které nejsou součástí vícebojů), bylo 
by pořadí mezi muži následovné: 10 
disciplín má Sýkora (přitom je nejlep-
ší v tyči a v dálce), 7 Kliner a P. Svobo-
da (první na 110 m př.), 5 Růža (400 
m a 400 m př.), 3 Chyba a D. Veselý a 
2 Kratochvíl (trojskok). 

Mezi ženami by to dopadlo tak-
to: 9 Sichertová (400 m, 800 m, 400 
m př.) a Ludanyiová (koule, oštěp), 
6 Doležalová (200 m) a Skorocká, 5 
Mandátová (3000 m př. a tyč), 4 Sed-
láčková, 3 Procházková, 2 Mičková 

(trojskok) a 1 Divišová. 
Nejstarším zaznamenaným výkonem 

je ručně měřených 6 106 bodů Ladi-
slava Diviše z poloviny sedmdesátých 
let, jehož z desetibojařského trůnu o 
jedenáct let později sesadil Ivan Tro-
jan. Oba si za svoje výkony vyslouži-
li medaile z MČR. Jestliže dnes už 
bohužel zemřelý Diviš jako první pře-
konal šestitisícibodovou hranici, Tro-
jan byl první sedmitisícový. 

Přes tuto metu se po roce 2000 pře-
houpli tři svěřenci Pavla Svobody. 
Dnes už se zapomíná, že Petr Svoboda 
byl dlouho desetibojařem, který ještě 
v r. 2002 vyhrál MČR juniorů v sed-
miboji v hale. Porazil tehdy zdravotně 
indisponovaného Jiřího Klinera, jehož 
pak zdraví zradilo i při MS juniorů v 
Kingstonu, kde desetiboj nedokončil. 

Ze stejného roku pochází Svobo-
dovo maximum v mužském deseti-
boji (tehdy se od juniorského lišil jen 
jinou váhou koule). Kliner ho dosáhl 
při mistrovství Moravy a Slezska, které 
jako osmnáctiletý vyhrál. Jeho 7 070 
bodů bylo ten rok sedmým nejlepším 
výkonem v republice, zatímco Petro-
vých 7 018 z mítinku ve slovinském 
Mariboru bylo výkonem devátým. 
Oba dva překonal o dvanáct let pozdě-

ji Jiří Sýkora. 
Podařilo se mu to nedlouho před-

tím, než se v Eugene stal juniorským 
mistrem světa. Byl totiž nominován do 
mužské reprezentace, která bojovala na 
Madeiře v Evropském poháru ve více-
bojích, a při svém prvním mužském 
desetiboji se výkonem 7 927 b. přib-
lížil k hranici osmi tisíc bodů. Tu zdo-
lal až v dresu pražského Olympu a jeho 
současným maximem je 8 121 b. 

Z  Götzisu v r. 2016, což byl teh-
dy druhý nejlepší výkon v ČR. Z řa-
dy známých jmen v desetibojařských 
tabulkách se vymyká jméno Michal 
Svoboda. Jedná se o syna Pavla Svo-
body, který se stal členem třebíčské-
ho oddílu vzápětí poté, co v něm jeho 
otec zahájil veleúspěšnou trenérskou 
dráhu. Michal v té době studoval vyso-
kou školu a atletice se už nevěnoval 
naplno. O to víc zaslouží jeho výkon 
uznání. 

Ženským tabulkám zaslouženě kra-
luje Lucie Sichertová. K jejím 4 900 
bodů se přiblížila jen Petra Ludanyio-
vá, která Luciinu dráhu napodobila i 
v tom, že také odešla do brněnského 
ACP Junior (dnes Olymp). Ivu Sko-
rockou zavedlo vysokoškolské stu-
dium naopak do Slavie Praha, ve své 

poslední třebíčské sezoně v r. 1997 
však dosáhla výkonu, který zatím odo-
lal i nejlepším závodnicím posledních 
let včetně Báry Doležalové a Renaty 
Procházkové. 

Ve spodní polovině tabulek stojí za 
zaznamenání dva zápisy z druhé polo-
viny osmdesátých let. Postaraly se o ně 
Radka Divišová (stejně jako Ladislav 
Diviš pocházející z kněžické atletické 
odnože) a Hana Nováková, která byla 
tehdy po řadu sezon nejspolehlivější 
závodnicí ženského družstva.

Desetiboj mužů: 7 927 Jiří Sýko-
ra 2014, 7 070 Jiří Kliner 2002, 7 028 
Ivan Trojan 1985, 7018 Petr Svobo-
da 2002, 6 106 Ladislav Diviš 1986, 6 
013 Jaroslav Růža 2001, 5 997 Jan Kra-
tochvíl 1996, 5 907 Josef Chyba 2009, 
5 725 Michal Svoboda 1999, 5 468 
David Veselý 2009

Sedmiboj žen: 4 900 Lucie Sicher-
tová 2000, 4 829 Petra Ludanyiová 
2004, 4 664 Iva Skorocká 1997, 4 528 
Bára Doležalová 2014, 4 284 Renata 
Procházková 2017, 3 888 Radka Divi-
šová 1987, 3 818 Monika Sedláčková 
2013, 3 529 Petra Mandátová 2009, 3 
182 Hana Ludesová 1986, 3 176 Iveta 
Mičková 2000 Milan Zeibert

Od Achilla k Spartakovi 1919 – 2019: 
Třebíčští vícebojaři století

Bronzovými medailemi z mistrovství České 
republiky zakončili hráči Třebíče Nuclears sérii 
podzimních vrcholných turnajů v mládežnic-
kém baseballu. Poslední hrací víkend patřil hned 
třem věkovým kategoriím.

Nejúspěšnější byli starší žáci do jedenácti let, 
kteří v domácím prostředí třebíčského areálu Na 
Hvězdě dokázali v souboji o třetí příčku porazit 
Sabat Praha jednoznačně 19:9. „Náš cíl pro tur-
naj byl jasný – medaile!“ říká hlavní trenér žáků 
Jozef Libiak.

Kadeti do 15 let absolvovali český šampio-

nát v Praze. Přestože tým prohrál všechna utkání, 
hlavní trenér Pavel Jozek byl s výkonem svých svě-
řenců spokojený. 

„Ostudu jsme rozhodně neudělali, spíše naopak. 
Všechna utkání jsme se dokázali držet velice blízko 
výhře. Do poslední směny jsme měli v každém zápa-
se šanci na vítězství. Bohužel ale nepřišel důležitý 
odpal, nebo se nám nepodařilo udržet těžce vybudo-
vaný náskok. Během celého turnaje jsme třikrát pro-
hráli o jeden bod a jednou o dva body,“ shrnul účin-
kování kadetů na mistrovství Jozek.

Mladší žáci do devíti let na mistrovství ČR 

v Blansku suverénně vyhráli základní skupinu. 
Pak ale ve vyřazovacích bojích narazili na silný 
domácí tým, kterému podlehli po boji 0:4. Olym-
pii Blansko nedokázal na cestě k titulu zastavit ani 
žádný jiný celek. Na Třebíč zbyla v konkurenci 
16 nejlepších týmů konečná osmá příčka. „Všich-
ni hráči předváděli během sezóny výborné výkony 
a jsem ráda, že jsem je mohla vést. Během těžkých 
zápasů na mistrovství jsme načerpali spoustu zkuše-
ností. Ozdobou naší hry byl dvojaut v podání Davi-
da Sobotky a Vojty Příhody proti Blansku,“ chválí 
mladší žáky hlavní trenérka Míša Hobzová.   -zt-

Baseballisté zakončili sezónu medailově
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