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Zastupitelé měli možnost 
na lednovém zasedání schvá-
lit rozpočet města, jednání se 
uskutečnilo po uzávěrce Tře-
bíčských novin. 
� Antonín Zvěřina

Rozpočet města Třebíč na rok 2020 
doporučila zastupitelstvu schválit 
rada města. To se konalo po uzávěr-
ce Třebíčských novin. Starosta Pavel 
Pacal připomněl, že se připravoval 
od poloviny loňského roku. Usku-
tečnila se dvě čtení, druhé za účasti 
finančního výboru a zastupitelů. 

„Rozpočet města bude schodko-
vý se schodkem 130 milionů korun,“ 
informoval Pacal. Doplnil, že město 
dlouhodobě hospodaří s přebytko-
vým rozpočtem, a pokud míní tyto 
prostředky využít, jediný způsob je 

sestavit rozpočet schodkový. 
„Počítáme s navýšením provozních 

výdajů města, kdy část prostředků 
využijeme na opravy majetku, komu-
nikací. Můžeme si to dovolit i díky 
ekonomické situaci ve státě. Pokud 
by došlo k ochlazení ekonomiky, jsme 
schopni některé kroky nerealizovat,“ 
sdělil Pacal.

Největší akce   
Vypočítal některé větší investič-

ní akce, výkup pozemků pro prů-
myslovou zónu ve výši 60 mili-
onů korun, přípravu domu se 
sociálními a startovacími byty, pří-
pravu sportovního okruhu v loka-
litě Bažantnice, rekonstrukci větr-
ného mlýna, výstavbu planetária u 
hvězdárny, výstavbu multifunkční-
ho hřiště s ledovou plochou v areá-

lu Na Hvězdě, rekonstrukci komu-
nikací v ulicích Velkomeziříčská, 
Samešova, Sokupova a část Brněn-
ské, zasíťování pozemků za polikli-
nikou pro 38 parcel a mnoho dal-
ších menších investičních akcí.  

Peněžní částka na investice činí 
255 milionů korun včetně splácení 
úvěrů. Pacal upozornil, že zasíťová-
ní pozemků za poliklinikou zača-
lo loni na podzim a bude pokračo-
vat v letošním roce. Letos se tam 
počítá s částkou zhruba 44 milionů 
korun. 

„Samozřejmě na některé aktivity 
budeme žádat o dotace, například na 
rekonstrukci Větrníku či na ledovou 
plochu Na Hvězdě,“ zdůraznil Pacal. 
Poznamenal, že ledová plocha bude 
mít rozměr zhruba 17 x 35 metrů.

 (Pokračování na str. 3)

ŽEHNÁNÍ KOLEDNÍKŮM. Ve třech třebíčských kostelích požehnali faráři tříkrálovým koledníkům, v kostele Promění Páně na 
Jejkově, v bazilice sv. Prokopa a v kostele sv. Martina. Na snímku žehná třebíčský děkan P. Jiří Dobeš koledníkům v kostele 
sv. Martina.  Foto: Antonín Zvěřina  

Rozpočet počítá se schodkem

Mši svatou 
zpestří zpěvy

Mše svatá se zpěvy z Taizé se koná 
v kostele sv. Martina v Třebíči ve 
čtvrtek 6. února. Po ní následu-
je adorace před Nejsvětější svátos-
tí. Potemnělý kostel se svíčkami zve 
všechny, zvláště mládež.   -zt-

Studenti pojedou 
do parlamentu

Studenti Obchodní akademie a 
Hotelové školy Třebíč navštíví ve 
čtvrtek 27. února Evropský parla-
ment, kdy se tam sejdou vítězové 
soutěže Euroscola z celé Evropy. Tře-
bíčská škola vyhrála a získala finanč-
ní prostředky na vycestování celé tří-
dy třetího ročníku oboru cestovní 
ruch. Je to již podruhé v historii ško-
ly, první cesta do Evropského parla-
mentu se uskutečnila v roce 2013. 

 -zt-

Vystoupí Musica 
Florea a Matějová
 Do roku 2020 vstoupí orchestr 

Musica Florea s novým programem, 
tentokrát složeným z děl romantické 
skladatelky a klavíristky Clary Schu-
mannové, která ve 30. – 40. letech 
oslňovala svou hrou celou Evropu. 
Dva koncerty, jejichž sólistkou bude 
Petra Matějová, se odehrají v úterý 
11. února v Třebíči v aule Katolic-
kého gymnázia v rámci cyklu Tře-
bíčských nokturen, a ve středu 12. 
února Praze. -zt-
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První byl David
Prvním miminkem v třebíčské 

porodnici se stal Davídek D. z Kra-
molína. Narodil se 1. ledna 2020 
v 19.46 hodin. Vážil 3200 gramů a 
měřil 51 centimetrů.  -zt-

Výstava mapuje 
život Tomáš Bati

Nová výstava v prostorách třebíč-
ského Alternátoru ukazuje výjimeč-
nost podnikatele Tomáš Bati. 

Příběh obuvnického magnáta od 
dob Rakouska-Uherska až do jeho 
tragické smrti, která zasáhla nejen 
prvorepublikové Československo, 
ale celý svět.  -zt-

Školní kolo recitační soutěže Wol-
krův Prostějov 2020 se uskutečnil 
v Obchodní akademii a Hotelové 
škole Třebíč v úterý 7. ledna. Výko-
ny soutěžících hodnotila porota pod 
vedením Naděždy Malé. Členkami 
poroty byly Veronika Dobrovolná a 
Jitka Pospíšilová. 

Úvodní slovo přednesla zástupky-
ně ředitelky školy Marie Bendová a 
soutěž uváděl Miroslav Koupil. Sou-
těž zpestřil kytarový recitál žáka ško-
ly Jiřího Daněčka. 

Ceny pro soutěžící poskytl Nadač-
ní fond školy. Všechny čtyři oceněné 
žákyně budou školu reprezentovat 
ve spádovém kole Wolkrova Prostě-
jova. Spádové kolo proběhne v úterý 
11. února v hudebním oddělení tře-
bíčské Městské knihovny.

„Letošní výběr soutěžních textů potě-
šil porotu i diváky. Byl to pestrý výběr. 
Od českých literárních klasiků – bás-
níků Jaroslava Vrchlického a Karla 
Jaromíra Erbena, až po verše moder-
ních světových autorů, mezi které pat-
ří francouzský básník Jacques Prévert. 
Prévertovy básně přednesly dvě žáky-
ně. Prévertova tvorba je pro soutěží-
cí zpravidla sázkou na jistotu, mladí 
recitátoři   se v jeho básních, jak se říká, 
najdou. Básně nepostrádají humor, 
vtip, častým námětem je láska,“ zhod-
notil soutěž Koupil.

Vítězka Jana Kopečková přednesla 

povídku od Allana Poe zrádné srd-
ce. Přiznala, že Edgar Alan Poe je její 
oblíbený spisovatel, proto si vybrala 
jeho dílo. 

Na otázku, zda se dívka stylizuje 
do potemnělého výrazu včetně oble-
čení a malování, odpověděla, že je to 
její výraz, její image. Připustila, že ji 
text v tomto případě ovlivnil. 

Školní kolo vyhrála Jana po čtvrté a 
zúčastnila se i mnoha soutěží mimo 
školu. „Zúčastnila jsem se i meziná-
rodní soutěže ve Valašském Meziříčí, 
kde soutěži vévodili Slováci, kteří za 
sebou měli hereckou průpravu,“ nazna-
čila. 

Netajila, že jejím snem je studi-

um na Janáčkově akademii múzic-
kých umění v Brně. Maturovat bude 
v příštím roce, rok hodlá studovat na 
jazykové škole a pak se pokusí splnit 
si svůj sen. 

Už nyní ale počítá, že se na při-
jímačky bude připravovat. Je také 
členkou třebíčského divadelního 
souboru Ampulka a samozřejmě 
členkou školního divadla. 

Na druhém místě se umístila Gab-
riela Šebková. Ta přednesla báseň od 
Jacquese Prevérta Jsem jaká jsem. 
„Myslím si, že ta báseň je částečně o 
mně, a to mi vyhovuje,“ vysvětlila. Při-
znala, že má ráda i jiné autory, napří-
klad Jana Nerudu. Velice se těší na 
Pelhřimovský poetikon, kde se sou-
těže již účastnila. 

S Janou jsou velké kamarádky, kte-
ré si navzájem velice fandí. Je to i 
z toho důvodu, že spolu chodily na 
Základní školu Horka – Domky. 
„Známe se od první třídy,“ doplnila 
Gabriela.    

Výsledky školního kola:
1. místo: Jana Kopečková (povíd-

ka E. A. Poea Zrádné srdce)

2. místo: Gabriela Šebková (báseň 
J. Préverta Jsem, jaká jsem) 

3. místo: Izabela Pelánová (povíd-
ka M. Kratochvíla Brejle)

4. místo: Romana Švehlová (pasáž 
z knihy J. Kinneyho Deník malého 
poseroutky) -zt-      

Nově otevřený objekt nabídne 
zázemí různým organizacím, ale 
i bezdomovcům či kapelám. 
� Antonín Zvěřina

Komunitní centrum Moravia se 
představilo veřejnosti v pondělí 
13. ledna. V mnoha lidech vzbudi-
la návštěva nostalgii, neboť vzniklo 
přestavbou bývalého kina Sputnik, 
později Morávia, které navštívil snad 
každý Třebíčan. 

„Jedná se o budovu, která jako kino 
začala obyvatelům sloužit před 101 
lety,“ uvedla mluvčí radnice Irini 
Martakidisová. Přestavba na Komu-
nitní centrum se uskutečnila během 
dvou let. Nostalgii propadl ve svém 
projevu i starosta města Pavel Pacal. 

„Přiznám se, že mám smíšené pocity. 
Před čtyřiceti lety jsem právě tady viděl 
film Vinnetou či Fantomase. První ran-
de jsem prožíval také právě tady. Ale 
musím přiznat, že nebylo nic příjemné-
ho vidět, jak objekt chátrá,“ připustil. 

Netajil, že má radost, že se podaři-
lo pro tuto budovu najít smysl. „Jsem 
rád, že bude dál sloužit veřejnosti a 
chci poděkovat všem, kteří se na rea-
lizaci podíleli, zejména Marii Černé, 
která projekt vymyslela,“ informoval 
Pacal.  

Černá připomněla, že poprvé 
se o možnosti vybudovat v Třebí-
či Komunitní centrum hovořilo na 
podzim roku 2015. Upozornila, že 
myšlenkou se zabýval široký okruh 
lidí v počtu asi 30 osob. „Samozřejmě 

jsme hledali vhodné prostory,“ vzpo-
mínala. 

V té době zašla za Pavlem Krau-
sem, vedoucím odboru majetku a 
investic, a naznačila mu, že měs-
to postrádá společnsko - vzdělávací 
centrum, na které je možné získat 
evropskou dotaci. „A on bez váhání 
označil za možné místo kino Morávia. 
Takže otcem myšlenky vybudovat cen-

trum zde je Pavel Kraus,“ poukázala 
Černá.  

Také ona poděkovala všem, kteří 
se na přestavbě podíleli. „Věřím, že 
se tady opět budou lidé setkávat, jako 
tomu bylo za fungování kina. A dou-
fám, že se už nikdy nebude opako-
vat událost z 15. listopadu 1951, kdy 
přímo v této budově byl k trestu smrti 
odsouzen P. Jan Bula,“ uzavřela svůj 

VEDOUCÍ centra Ondřej Ferdan ukázal přítomným všechna zákoutí. 
 Foto: Antonín Zvěřina

Komunitní centrum se představilo lidem

JANA KOPEČKOVÁ ve své typické 
vizáži. Foto: Antonín Zvěřina 

Zvítězila Jana Kopečková

projev Marie Černá.   
Zdravici pronesl i náměstek 

hejtmana Kraje Vysočina Pavel Fra-
něk, který zároveň omluvil hejtmana 
Jiřího Běhounka. Renata Marková 
z Centra pro regionální rozvoj upo-
zornila, že se jedná o jediné Komu-
nitní centrum na Vysočině, které 
podpořila evropská dotace. 

„Projekt využil možnost získat dotaci 
a vybudoval krásné místo pro setkává-
ní lidí všech zájmů a generací,“ uved-
la Marková. Provoz komunitního 
centra bude zajišťovat organizace 
STŘED na čele s Ondřejem Ferda-
nem. 

Ten také ještě před otevřením 
veřejnosti pozvané hosty Komunit-
ním centrem Moravia provedl. Nej-
prve ukázal prostor pro komunitní 
setkávání. Představil knihovnu, kte-
rou návštěvníci zaplní tituly. 

Kavárnu bude provozovat organi-
zace Vrátka, která se zabývá zaměst-
náváním handicapovaných. „Některé 
prostory se dají upravovat podle úče-
lu, ke kterému budou sloužit,“ nastí-
nil Ferdan. Upozornil na cvičnou 
kuchyni a prostory pro rodiny s dět-
mi. 

Návštěvníci mají k dispozici i zahra-
du s hřištěm na pétanque. Výzdoba 
v některých místech připomíná slav-
né české filmy. Komunitní centrum 
nabízí i multifunkční sál. „Jedná se 
opravdu o víceúčelový sál, který se dá 
propojit s místem pro komunitní setká-
vání o kapacitě až 250 míst,“ pozna-
menal Ferdan. 

Komunitní centrum nabídne i hygi-
enické zázemí pro lidi bez domova. 
„Není to prostor pro trávení volného 
času,“ zdůraznil Ferdan. Sloužit za-
čne od dubna letošního roku stejně 
jako většina prostoru. 

„V současné době vše nabízíme a 
uvidíme, jaký bude zájem. A zájem-
ci budou platit pouze provozní nákla-
dy,“ informoval Ferdan. Doplnil, že o 
úklid se postará uklízečka. Představil 
dále prostory pro rukodělné aktivity 
či vzdělávání a sociální poradenství. 

V Komunitním centru se také 
budou pořádat různé výstavy. Jedna 
z nich bude trvalejšího rázu a před-
staví objekt v době, kdy sloužil jako 
kino, při přestavbě a v současnosti. 
Kapely určitě přivítají odhlučněnou 
zkušebnu.  
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Rozpočet počítá se schodkem
(Dokončení ze str. 1)

Ohraničí ji klasické mantinely a agre-
gát udrží led až do plus patnácti stup-
ňů. „Předpokládáme, že plocha začne 
sloužit od listopadu do konce února. 
Poslouží k bruslení i pro zájemce, kteří si 
tam zahrají hokej,“ informoval Pacal. 

„Počítáme, že provoz bude řídit správ-
ce a využití bude zpoplatněno minimál-
ní částkou. Máme zkušenosti, že toho, co 
je zcela zadarmo, si lidé často neváží,“ 
nastínil. Upozornil, že na podzim 
letošního roku začne největší investič-
ní akce v Třebíči, revitalizace centrál-
ního Karlova náměstí. 

Při přípravě se vyskytla zajímá udá-
lost, při digitalizaci náměstí se při-
šlo na to, že se tam nachází pozemek 
v soukromém vlastnictví. Jedná se o 
18 metrů čtverečních. „Pozemek od 
majitelek vykupujeme, abychom vlastnili 
celou plochu náměstí,“ podotkl Pacal. 

Netajil, že majitelky využily mož-
nost odkupu k získání peněz a poze-
mek prodávají za šest tisíc korun za 
metr čtvereční. Doplnil, že se jedná 
o pozemek u Staré pošty. V soukro-

mém vlastnictví je proto, že se tam při 
výstavbě nového domu před rokem 
1989 posunula jeho hranice. 

Pacal přiznal, že i majitelky, které 
bydlí mimo město Třebíč,  vlastnictví 
překvapilo. Místostarosta Pavel Janata 
naznačil, že se jedná o pruh o rozmě-
rech 2 x 9 metrů. Pacal poukázal, že 
pro letošní rok se na revitalizaci Karlo-
va náměstí počítá s částkou pět milio-
nů korun. 

Zahájení se předpokládá na podzim 
po dokončení projektové dokumenta-
ce. Projekt také určí celkovou peněžní 
částku. „Musím jen říci, že revitalizace 
již v letošním roce s největší pravděpo-
dobností ohrozí vánoční náměstí,“ při-
pustil Pacal. 

Přiznal, že již byla zahájená jedná-
ní, jak budou vypadat letošní vánoční 
trhy, pokud nebudou na náměstí. Bližší 
informace zatím neposkytl. Naznačil, 
že největším problémem bude rekon-
strukce sítí. „Vše určí projekt,“ uvedl 
Pacal. Janata doplnil, že náměstí má 
rozlohu 22 tisíc metrů čtverečních.  

Fotosoutěž Výroční obyčeje česko 
- rakouského příhraničí vyhlásil Jiho-
český kraj a odbor kultury a památ-
kové péče. Koná se ve dvou katego-
riích, fotografie reportážní pro děti 
do patnácti let a fotografie umělecká 
pro dospělé. 

Do každé kategorie může soutěží-
cí  zaslat tři fotografie. Snímky muse-
jí být autorským dílem soutěžícího 
a musí korespondovat s tématem 

a kategoriemi soutěže. Fotografie 
musí být vyfoceny v příhraničních 
regionech Jihočeský kraj, Kraj Vyso-
čina, Jihomoravský kraj nebo Dolní 
Rakousko. 

Fotosoutěž končí 31. března letoš-
ního roku. Vítězové se mohou těšit 
na věcné ceny a velkoformátovou 
výstavu vítězných fotografií. Foto-
grafie se také objeví v publikaci z 
fotosoutěže.    -zt-

Soutěž mapuje obyčeje

MALÍŘ Luboš Šenkýř se představuje v třebíčské městské knihovně do 25. února. 
 Foto: Antonín Zvěřina

V knihovně vystavuje Šenkýř

Lidé ve vánoční sbírce, která skon-
čila v pondělí 6. ledna, darovali 
téměř 65 tisíc korun. Mohli přispívat 
do schránky pod vánočním stromem 
na Karlově náměstí, nebo posílat 
peníze přímo na speciální bankovní 
účet.

Peníze věnovali také členové zastu-
pitelstva města, kteří přispěli částkou 
18.505 korun. Společně se podaři-
lo shromáždit částku 64.352 korun. 
Vánoční sbírka má v Třebíči již dlou-
holetou tradici. Město vybrané pení-
ze vždy předává na dobročinné úče-
ly.

Lidé tentokrát přispívali třebíčské 
pobočce Společnosti pro podporu li-
dí s mentálním postižením. Šek pře-
dal společnosti třebíčský místosta-
rosta Miloš Hrůza. 

„Jsem moc rád, že se letos vybrala 
tak vysoká částka, je to téměř o pat-
náct tisíc korun víc, než v loňském roce. 
Dokazuje to, že lidé myslí i na ty, kte-
ří v životě neměli tolik štěstí jako oni 
a jsou odkázáni na pomoc druhých,“ 
řekl Miloš Hrůza.

Při slavnostním předání šeku roz-
dali zástupci společnosti klientům 
také dárky ze stromu splněných přá-
ní, který stál v prosinci na Karlově 
náměstí.

Společnost peníze použije na finan-
cování nákladů spojených s asistenč-
ními a doprovodnými službami při 
pořádání celoročního Klubu rado-
sti a vícedenních rehabilitačních a 
sportovně-relaxačních pobytů a při 
účasti na sportovních a kulturních 
akcích.    -zt-

Peníze pomohou potřebným

Muzeum Vysočiny Třebíč pořádá 
výstavu ETTA CLUBu Třebíč do nedě-
le 8. března v galerii Tympanon. ETTA 
CLUB Třebíč, sdružující sběratele piv-
ních suvenýrů v Třebíči, ETTA = ETi-
kety, TÁcky, vznikl přesně před 50 lety.

„Na jaře 1979 jsem si při návštěvě Čes-
kých Budějovic zakoupil na stánku PNS 
obálku s etiketami Jihočeských pivova-
rů. Zalíbily se mi a začal jsem psát do 
pivovarů žádosti o zaslání etiket, přiklá-
dal jsem ofrankovanou obálku a během 
několika měsíců jsem měl pěknou malou 
sbírku etiket Československé republiky,“ 
vzpomíná zakladatel a současný přede-
seda klubu Zdeněk Hobza. 

„V podniku Uniplet, kde jsem praco-
val, jsem si náhodou všiml, že jeden pra-
covník má na svém stolku pod plexisklem 
pěkné pivní tácky. Jednalo se o Christo 
Lazarova, žijícího s českou manželkou u 
nás. Protože on ani já jsme neměli s kým 
měnit, napadlo nás založit si kroužek 
sběratelů pivních etiket a tácků,“ pokra-
čuje. Zašel za ředitelem Jednotného 
klubu pracujících (JKP) a zeptal se, 
zda může kroužek být součástí tohoto 
zařízení. Odpověď zněla, až vás bude 
dostatečný počet, tak za mnou přijď-
te. Do místních novin Jiskra dal Hobza 
oznámení, že hledá zájemce o sbírání 

pivních etiket a tácků. 
„Ozvalo se dalších pět zájemců a sta-

čilo to na založení kroužku. Ředitel JKP 
mi sdělil, že klub musí mít jako předsedu 
staršího člověka, který zajistí, že se bude-
me věnovat sbírání a nikoliv pití piva,“ 
vysvětluje. 

Počátkem roku 1970 kroužek dostal 
k užívání velký divadelní sál, předsá-
lí, zrcadlový sál a prostor bufetu dva-
krát ročně pro pořádání burz a výstav. 
„Dále jsme dostali jedenkrát měsíčně k 
dispozici klubovnu. S členy klubu jsme se 
domluvili, že schůzky budou vždy dru-
hou neděli v měsíci,“ říká Hobza. 

Za dobu svého působení uspořádal 
ETTA CLUB Třebíč množství výstav, 
nyní jedenkrát, dříve i dvakrát ročně se 
uskutečňuje setkání sběratelů. Sedm 
členů klubu obdrželo za dlouholetou 
činnost uznání Zlatý Korbel, předseda 
také uznání od slovenské asociace his-
torie pivovarnictví. Mezi velké úspě-
chy patřilo ocenění Goldenebierdukat 
pro Christo Lazarova za jeho sbírku 
tácků.

Na výstavě jsou k vidění sbírky piv-
ních etiket, tácků, korunkových zátek, 
pivního skla, plechovek, otvíráků, 
popelníků nebo reklamních tabulí. 

   -zt-

Výstava připomene sběratele
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  Klub zdraví

   Centrum DaR

 Třebíčské centrum

1. 2. sobota  MUDr. Černoch Vladimír ml. 
  Stomatologické centrum  Třebíč s.r.o., Kpt. Jaroše 1123 674 01 Třebíč  776 166 268
2. 2. neděle  MUDr. Denková Libuše  Okružní 964/11   674 01 Třebíč  568 853 087
8. 2. sobota  MUDr. Divišová Marcela  Rouchovany 329   675 57 Rouchovany  568 865 214
9. 2. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898  Náměšť n. Oslavou   568  620 248
15. 2. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898   Náměšť n. Oslavou   568  620 248
16. 2. neděle  MDDr. Dzurňák Marcel 
  Stomatologické centrum Třebíč s.r.o, Kpt. Jaroše 1123 674 01 Třebíč  776 166 268
22. 2. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898  Náměšť n. Oslavou   568  620 248
23. 2. neděle  MUDr. Götzová Blanka  Komenského nám. 30  675 51 Jaroměřice  568 440 306
29. 2. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898  Náměšť n. Oslavou   568  620 248

Služby LSPP stomatologické na ÚNOR 2020
sobota, neděle, svátek: 9-12 hodin

Sobota 1. února od 14 hod.
To nejlepší z výživových objevů 

posledních let aneb JAK NEZE-
MŘÍT

Další ze série přednášek Romana 
Uhrina

Adventní dům, Jungmannova 16, 
Třebíč

Neděle 2. února od 14 hod. 
Vliv emocí na vznik nemocí (ale 

také na uzdravení z nemocí)
Další ze série přednášek Romana 

Uhrina
Adventní dům, Jungmannova 16, 

Třebíč

Pondělí 10. února 17 – 18.30 
hod. 

Muž a žena - tajemství rozdíl-
ných rolí

Přednáška Davida Koguta BTh.
Adventní dům, Jungmannova 16, 

Třebíč

1. - 28. 2. VZTAHY V MANŽEL-
STVÍ A RODINĚ – zapojujeme se 
do kampaně Sítě MC

3. 2. 10 – 11.30 Klub Miminko: 
Míče a míčky

4. 2. 10 – 12 FAMILY POINT 
Třebíč: Dávky státní sociální pod-
pory pro rodiny s dětmi 

4. 2. 10.30 – 12 Kurz zdravého 
vaření - téma: Čaje pro děti

6. 2. 10.30 – 12 Změny v rodině a 
příprava dětí na ně

10. - 16. 2. NÁRODNÍ TÝDEN
MANŽELSTVÍ - motto 2020 
„Manželství v síti“ (akce a anketa 
v prostorách Centra)

10. - 14. 2. FAMILY POINT Tře-
bíč: Národní týden manželství – 
besedy, sdílení zkušeností 

10. 2. 10 - 12 Vyhlášení 15. roč-
níku NEJ MIMI 2019 Amatérské 
fotografie dětí narozených v roce 
2019 vybíráme do 31.1.2020.  Hod-
nocení fotografií v rámci dopro-
vodné akce fotosoutěže NEJ MIMI 
SYMPATIE probíhá od 1.2. do 7.2. 
na našem webu a facebooku.          

11. 2. 10.30 – 12 Klub Batole: 
Vliv digitálních technologii na 
partnerství a manželství

12. 2. 10 – 12 FAMILY POINT 
Třebíč: Valentýnské EKO dílničky

13. 2. 10.30 – 12 EKOATELIÉR: 
Valentýnské překvapení

17. - 27. 2. TÝDNY PRO ZDRA-
VÍ

17. - 27. 2. PREZENTACE 
BIOPOTRAVIN A POTRAVIN 
ZDRAVÉ VÝŽIVY 

17. 2. 10.30 – 12 Klub Miminko: 
Zdravý úsměv

18. 2. 10 - 12 FAMILY POINT 
Třebíč: Jak vést dítě k samostat-
nosti  

18. 2. 10.30 – 12 Klub Batole:  
Logopedická prevence

20. 2. 10.30 – 12 Pohybem ku 
zdraví (podpora pohybových schop-
ností)

24. 2. 10.30 – 12 Klub Miminko: 
Výchovné cíle

24. 2. 15.30 – 16.30 TVOŘIVÉ 
HRAČKY – pro rodiče s dětmi: cíle-
né hry na rozvoj jemné motoriky a 
koordinace.

25. 2. 10 – 11.30 Klub Batole:  
Cvičení je zábava

26. 2. 10 – 12 FAMILY POINT 
Třebíč: Kurz Žijeme zdravě: Koře-
nová zelenina v kuchyni 

27. 2. 10 – 17 OŘÍŠKOHRÁTKY 
(oříšky a semínka - význam pro naše 
zdraví, ochutnávka, hry)

27. 2. 15 – 16.30 Kurz zdravého 
vaření - téma: Fazole se zeleninou 
s celozrnným pečivem 

4. 2. 15 – 16.30 Vitamínová bom-
ba? Kysané zelí! (kurz zdravého 
vaření)

6. 2. 10.30 – 12 Zdravý úsměv 
aneb Jak si správně čistit zoubky

11. 2. 8 – 17 Slavíme 9. narozeni-
ny DaRu (akce pro veřejnost)

13. 2. 10.30 – 12 Národní týden 
manželství – manželství v síti

18. 2. 15 – 16.30 Ponožkový sně-
huláček (EKO tvoření)

25. 2. 8 – 17 Oříšky a semínka 
(ochutnávka, prezentace, beseda)

27. 2. 10.30 – 12 Mandaly (dopo-
lední tvoření)

Třebíčský rodák, akademický 
malíř a básník Vlastimil Toman by 
19. února oslavil své 90. narozeni-
ny. Vzpomínka se uskuteční v pátek 
21. února od 17 hodin v městské 
knihovně. 

Na čestného občana města Třebí-
če budou vzpomínat rovněž známí 
Třebíčané - historik Rudolf Fišer, 
historik umění Jan Dočekal, publi-
cista František Jůza, editorka Toma-
nových děl Helena Nosková, jeho 

neteř Zdena Kotrbová, archivářka 
Jitka Padrnosová a ředitelka knihov-
ny Marie Dočkalová.

Hudební doprovod obstarají Ruda 
Pražan a Bob Kyrš. Osobní vzpo-
mínky jsou vítány, stejně jako foto-
grafie, kresby nebo jiné památky, 
týkající se Vlastimila Tomana. 

Ty na místě pomohou vytvořit 
malou výstavu a příjemně dokreslí 
atmosféru večera. -zt-

Výstavu fotografií Třebíče 
ohodnotil Pavel Heřman a ozna-
čil ji jako velice zdařilou. 
� Antonín Zvěřina

Výstava Fotosoutěž města Třebí-
če – Třebíč mým objektivem zača-
la ve středu 15. ledna od 17 hodin 
ve Výstavní síni Předzámčí. Výstava, 
která se koná po jedenácté, potrvá 
do neděle 1. března. 

O kulturní program na začátku a 
na konci vernisáže se postarali žá-
ci Základní umělecké školy Třebíč. 
Kytarové skladby připravil Petr Sed-
lák. Úvodní slovo pronesl třebíčský 
fotograf Pavel Heřman.  

Nejprve přivítal účastníky soutěže, 
která se koná po celý rok. Připus-
til, že se jedná o zvláštní soutěž, kdy 
každý měsíc odborná komise vybírá 
ze zaslaných fotografií ty nejlepší. Ty 
postupují do celoročního hodnoce-
ní. 

„Na závěr roku komise vybírá nej-
lepší fotografie, které jsou ke spatře-
ní právě na této výstavě,“ sdělil Heř-
man. Doplnil, že se jedná o 40 
fotografií. Netajil, že je to náročný 
úkol. V minulém roce se soutěže 
zúčastnilo 44 fotografů, kteří zaslali 
330 snímků.  

„Máme tady jedenáctý ročník, a když 
vzpomenu na začátky, všechny fotogra-
fie se hodnotily jednou za rok, a snímky 
se posílaly na poslední chvíli. A výběr 
byl obtížný, protože fotografie nebyly 
tak kvalitní jako v posledních letech,“ 
konstatoval Heřman. 

Připustil, že v poslední době se 
pohled fotografů na Třebíč zjemňuje 
a kultivuje. Upozornil, že na výstavě 
jsou k vidění různá technická poje-

tí. „Máme zde snímky zářivě barevné, 
zádumčivé, černobílé či záměrně barev-
ně redukované,“ vypočítal Heřman. 

Těší ho, že všechny vystavené foto-
grafie mají vysokou úroveň. Nazna-
čil, že fotografie má stejný cíl jako 
psaný text, vyjádřit pocity a názor, 
jak autor vidí svoje město. To je, 
podle něj, velmi fotogenické a nachá-
zí se v něm mnoho krásných a zají-
mavých míst. 

„Jedna kategorie mně však tady chy-
bí. A to jsou fotografie událostí a lidí. 
Myslím si, že v Třebíči se toho hod-
ně děje a je možnost to na fotografiích 
zachytit. Byl bych rád, kdyby se toto 
v soutěži změnilo,“ nastínil Heřman. 

Přiznal, že jeden snímek obsahu-
je lidi a to fotografie koupajících se 
otužilců. „A třebíčští lední medvědi si 
zasloužili, aby takový snímek byl tady 

k vidění,“ zdůraznil Heřman. 
Ale to se mu zdá příliš málo vzhle-

dem k tomu, co se během roku ve 
městě pořádá. A myslí si, že je na 
fotografech, aby si z této pestré pale-
ty vybrali to, co je upoutá. „Rád bych 
všem, kteří se soutěže zúčastnili, podě-
koval,“ uzavřel svoje hodnocení. 

Vyhodnocení provedl člen odbor-
né komise Pavel Vosátka. Čestné 
uznání získala Vladimíra Kršková. 
Na třetím místě se umístil Eduard 
Baszel, na druhém Jakub Mertl a z 
vítězství se radoval Josef Fortelný.

NA SNÍMKU všichni ocenění, zleva Josef Fortelný, Vladimíra Kršková, Jakub 
Mertl a Eduard Baszel. Foto: Antonín Zvěřina

Zvítězil fotograf Josef Fortelný

Představí malíře a básníka 
Vlastimila Tomana
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Tým incomingu

Město Třebíč již od roku 2015 úspěšně provozuje velký webový portál 
www.volnamistatrebic.cz. Hojně jej využívají místní zaměstnavatelé, 
kteří zde mohou bezplatně inzerovat svoje aktuální pracovní nabídky 
a prezentovat se potenciálním zaměstnancům.
O oblibě webu mezi zájemci o práci svědčí jeho každoročně se zvy-
šující návštěvnost. V loňském roce zaznamenal téměř 57 000 návštěv 
a 191 000 zobrazení. Web častěji navštěvují ženy (61,7 %). Největší sku-
pina uživatelů jsou lidé ve věku 25–34 let (38,56 %). Nejvíce jich bydlí 
v Kraji Vysočina (67,46 %), z nich pak 47,02 % v Třebíči a okolí.
Uživatelé nejčastěji hledají nabídky z oblasti administrativy a financí, 
dělnické a manuální profese, brigády pro studenty a technické a od-
borné profese. Poptávka se do značné míry setkává s nabídkou. V roce 
2019 bylo inzerováno celkem 714 pracovních nabídek, z  toho 38 bri-
gád pro studenty. Zaměstnavatelé nejčastěji hledali pracovníky pro 
technické a odborné profese (251 nabídek) a pro manuální a dělnické 
profese (191). Další inzeráty volných míst byly z oblasti administrativy 
a financí (79), z oboru zdravotnictví a sociální služby (45) a služby a ob-
chod (43). Nejvyšší počet nabídek na webu byl 188 dne 13. června 2019.

STATISTKY Z PORTÁLU VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST ZA ROK 2019
3,36 %

26,61 %

35,15 %4,76 %

11,06 %

5,46 %

6,30 %

1,26 %
6,02 %

Dělnické profese
Technické profese
Gastronomie a CR
Administrativa 
a finance

Manažerské a HR 
pozice
Zdravotnictví a soc. 
služby

Specializované 
profese
Služby a obchod
Ostatní

Aktuální nabídka pracovních
příležitostí v regionu

VOLNÁ MÍSTA TŘEBÍČSKA

www.volnamistatrebic.cz

Město Třebíč se v rámci PROJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO
od 10. do 16. 2. 2020 připojuje k osvětové kampani 
Národní týden manželství

MANŽELSTVÍ V SÍTI
NEJ MIMI 2019 
pondělí 10. února,10.00–12.00, 
Třebíčské centrum, Fr. Hrubína 753
Slavnostní vyhlášení soutěže 
amatérských fotografií dětí 
narozených v roce 2019.

Muž a žena – tajemství rozdílných rolí 
David Kogut BTh
pondělí 10. února, 17.00–18.30,
Adventní dům, Jungmanova 16,
vstup volný
Přednáška, přijďte objevit, jak 
pomocí lásky a úcty zůstat šťastní 
v manželství po celý život. Co 
očekávají ženy od mužů a naopak 
muži od žen? Proč je složité očekávání 
naplnit. Dá se to změnit? Přijďte 
investovat do svého vztahu.

EKO valentýnské dílničky 
středa 12. února, 10.00–12.00, 
Family Point, Masarykovo nám. 116/6

Manželství je DAR
Zbigniew Jan Czendlik 
středa 12. února, 17.30–19.00, 
Atom hotel 
Jak se na svátost manželství dívá 
známý a oblíbený farář z Lanškrouna? 
Předprodej Atom hotel,
 vstupné 250 Kč

Jak rozkvést ve vztahu
Lenka Štěpánová 
čtvrtek 13. února, 16.30–18.00, 
sál hudebního oddělení městské 
knihovny, vstup zdarma

VALENTÝNSKÉ BRUSLENÍ 
neděle 16. února, 14.00–15.30, 
zimní stadión KHNP aréna, ZDARMA

Manželství na síti
v týdnu 10. 2.–16. 2. 2020,
v prostorách Městské knihovny 
v Třebíči
Mapování služeb na podporu 
manželství. Přijďte shlédnout 
přehled služeb nejen „na síti“, které 
mohou podpořit dobré vztahy mezi 
manželi. Šťastné manželství není 
samozřejmost, je třeba jej budovat. 
Realizátorem je Centrum podpory 
rodin RUTH Oblastní charity Třebíč.

Manželský koutek
v týdnu 10. 2.–14. 2. 2020,
v Městské knihovně v Třebíči
inspirativní knihy s manželskou 
a rodinnou tematikou
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Výstava MYSLcomeBEK představí 
v Zámeckých konírnách v Třebíči na 
první samostatné výstavě třebíčské-
ho řezbáře, autodidakta Petra Kre-
mlise Kotoulka. Vernisáž se koná ve 
čtvrtek 6. února od 17 hodin. Výsta-
va bude přístupná do neděle 15. 
března.

Ačkoliv se tvorbě se dřevem 
Kotoulka věnuje již takřka dvacet let, 
prozatím svá díla prezentoval pou-
ze v rodném městě Třebíči na spo-
lečných výstavách. Výstava obsáhne 
celou jeho tvorbu, jak díla na zakáz-
ku, tak soukromá díla. 

K vidění budou masky, loutky, kari-
katury, zvířata nebo dřevěná sousoší. 

 -zt-

Slavnostní zahájení výstavy Marie 
Blabolilové s názvem Moji přátelé se 
koná ve středu 5. února od 17 hodin 
v Galerii Malovaný dům v Třebíči. 
Výstava bude přístupná do neděle 
15. března. 

Marie Blabolilová je významná 
česká grafička a malířka. Vychází z  
principů mřížky či hravé struktury 

ornamentů malířských válečků, jež 
uplatňuje na charakteristicky ztiše-
ných kompozicích civilních měst-
ských a domácích zátiší a přírody. 

V třebíčské Galerii Malovaný dům 
představuje soubor nových dosud 
nevystavených obrazů na linoleu, 
doplněný výběrem starších grafik.

 -zt-

Kostýmované prohlídky pořá-
dá Muzeum Vysočiny Třebíč,  které 
budou probíhat na dvou muzejních 
trasách Valdštejnové na Třebíči a 
Lidé.Místa.Osudy. 

Na trase „Valdštejnové na Třebí-
či“ zahrají ochotníci pod taktovkou 
Jaroslava Dejla představení inspi-
rované pověstí o Karlovi z Vrbna. 
Na trase „Lidé.Místa.Osudy.“ zahra-
jí dětští herci pro dětské publikum 
představení „Provede vás Blažena!“

Řezbář se představí 
v konírnách

Muzeum připravilo prohlídky Malířka vystavuje svoje díla
v Galerii Malovaný dům„Trasa Lidé. Místa.Osudy. je nej-

delší a zároveň nejzajímavější expo-
zicí v muzeu, tady uklízím nejraději! 
Zde to žije a ožívají postavy spojené s 
naším městem - Třebíčí,“ říká uklízeč-
ka Blažena.

Odpolední představení na trase 
„Valdštejnové na Třebíči“ navazuje 
na předchozí divadelní pojetí kostý-
movaných prohlídek a v dobových 
kostýmech výpravným způsobem 
zpracovává starou pověst vztahující 
se k zámeckému sídlu Valdštejnů v 
Třebíči. 

Podle ní pobýval na třebíčském 
zámku po smrti Albrechta z Vald-
štejna jeho dvorní hvězdopravec 
Giovanni Battista Segni. Mladými 
šlechtici je donucen vyřknout věšt-
bu, která však ani za mák nezní prav-
děpodobně, zvláště když v ní zjevně 
hlavní úlohu hraje lev. 

Za své učení sklidí Segni posměch, 
avšak brzy se ukáže, že kdo chce znát 
svoji budoucnost, často již nebývá 
šťastný. Kostýmované prohlídky se 
uskuteční v pátek 7., v sobotu 8., v 
pátek 28. února,  v neděli 1. března, v 
pátek 20. března, v sobotu 21. břez-
na, v pátek 17. dubna, v neděli 19. 
dubna, v pátek 15. května a v sobo-
tu 16. května. Dopoledne pro děti se 
hraje od deseti hodin, odpoledne od 
16 a 17.30 hodin.  -zt-
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Poznejte nás, navštivte nás!

Světlá nad Sázavou je klidné a příjemné měs-
tečko ležící na rychlíkové trase Brno – Praha. 
Proto je škola velmi snadno dostupná i pro 
studenty ze vzdálenějších lokalit. 

Světelská akademie je umístěna v krásném 
prostředí u řeky Sázavy, podél které je vybu-
dovaná cyklostezka. V areálu školy s parkovou 
úpravou a sochařskou výzdobou jsou nově 
zrekonstruované a zmodernizované budovy. 
Součástí celého komplexu jsou i domov mlá-
deže, sportovní areál, FIT centrum a moderní 
jídelna s kantýnou. Výuka probíhá v moderně 
vybavených učebnách. Jednotlivé obory mají 
své vlastní dílny a ateliéry se speciálním vyba-
vením. Součástí školy je také školní sklářská 
huť a čtyři výstavní galerie. V celém areálu a 
budovách jsou vystaveny práce studentů. Obo-
ry zabývající se kamenem a umělečtí kováři 
mají dílny v odloučeném pracovišti v krásném 
prostředí pod hradem Lipnice nad Sázavou.

Škola je státní a je jednou ze tří uměleckých 
škol v ČR s akreditací MŠMT k výuce vyso-
koškolských uměleckých oborů. Kromě VOŠ, 
čtyřletého Gymnázia a oboru Sociální činnost 
a Ošetřovatel je orientována na výuku výtvar-
ných (designových) oborů a uměleckých 
řemesel.

Původně šlo o sklářské učiliště. To už je ale 
dávná minulost! Sklo se zde stále vyučuje, pro-
tože jeho zpracování v tomto kraji je třeba pod-
porovat. Ale k němu přibyly i další materiály. 
V současné době si lze kromě skla zvolit např. 
keramiku, dřevo, kámen nebo kov. U kovu 
chlapci většinou volí obor umělecký kovář, 
dívky zase obor zlatník a klenotník. 

Všechny materiály se vyučují jak v tříletém 
oboru, tak ve čtyřletém uměleckořemeslném 
nebo výtvarném (designovém) maturitním 
oboru. Mezi uchazeči o studium jsou velmi 
žádané obory bytový architekt, průmyslový 
design i aranžér-propagační grafi k. Absolven-
ti se dostávají na vysoké školy a velmi dobře 
se umisťují v republikových i mezinárodních 
soutěžích. Nedávnou absolventkou školy je 
i  Lucie Horáková, vysokoškolačka, která zís-
kala titul Best in Design 2019 v mezinárodní 
soutěži designérů.

Součástí světelské školy je také Gymnázium, 
které má kromě všeobecné větve ještě další 
zaměření. Jazyková větev uspokojí uchazeče, 
kteří se chtějí věnovat jazykům, pedagogické 
zaměření si vybírají uchazeči se zájmem o prá-
ci především s dětmi. 

Každý student dostává k dispozici i pro osob-
ní užívání notebook, sportovní kurzy (lyžařský, 
cykloturistický a vodácký) jsou samozřejmos-
tí, stejně jako prospěchové studium, cenově 
zvýhodněná autoškola nebo jednodenní i více-
denní exkurze a zájezdy. Četní absolventi svě-
telského gymnázia se stali a stávají výbornými 
lékaři, právníky, učiteli a vědci. 

Profese, která je dnes na trhu práce velmi 
žádaná, je zaměřená na sociální služby. Prá-
vě ve světelské akademii jsou připravováni i 
studenti na toto zaměstnání. Zvolit si mohou 
tříletý obor Ošetřovatel, nebo čtyřletý obor 
maturitní, zaměřený na pečovatelskou čin-
nost, příp. sociálně správní činnost. A o tom, že 
absolventi těchto oborů jsou stále více dobře 
uplatnitelní, není pochyb. 

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)
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I když se to možná nezdá, zim-
ní měsíce jsou obdobím, kdy je, 
v celé řadě rodin, řeč o letních 
táborech. Nabídka je velmi pes-
trá a různorodá. Rodiče dětí, 
které jezdí na oblíbený tábor 
opakovaně to mají snadné. Co 
ale poradit těm, kteří vybírají 
tábor poprvé?

Zeptali jsme se Jana Burdy – před-
sedy Rady dětí a mládeže kraje Vyso-
čina, který se problematice letních 
táborů dlouhodobě věnuje.

Jsou vůbec letní tábory v dnešní 
době u dětí ještě populární? Co je na 
nich tak zajímavé?

Určitě jsou. A věřte nebo ne, podle 
průzkumu České rady dětí a mládeže 
jsou nejpopulárnější stanové tábory. 
Tedy ty v podsadových stanech. Nabíd-
ka je ale mnohem širší. Velké populari-
tě se těší také příměstské tábory. To je 
ale trošku jiná kapitola. Pro děti jsou 
totiž mnohem větším přínosem tábory 
pobytové. A co na táborech stále láká? 
Když pominu prvoplánový rodičov-
ský důvod – potřebu dát děti někam 
„na prázdniny“ – tak z hlediska dětí je 
to jistě parta kamarádů, příslib dobro-
družství a jistě i příležitost zažít něco 
nového a neznámého.

Je tedy dobré dítě na tábor poslat?
Já to slovo „poslat“ ve spojitosti s let-

ním táborem nemám moc rád. Dítě, 
zvláště pokud jede na tábor poprvé, 
nesmí mít pocit, že je na tábor poslá-
no. Děti by na tábor neměli jezdit pro-
to, že babička nemá čas a nemůže hlí-
dat, že rodiče už nemají dovolenou, 
nebo dokonce za trest. Tábor je pro dí-
tě skvělá příležitost. Odpověď tedy zní 

– ano, pro děti je dobré jezdit na tábo-
ry. Na správném táboře děti rozvíjejí 
svoje schopnosti, učí se samostatnosti a 
dostanou do života obrovské množství 
znalostí a zkušeností, které jinde nezís-
kají. Každopádně platí, že dítě by se na 
výběru tábora mělo podílet společně s 
rodiči.

A jsme právě u toho. Jak se dá 
poznat ten správný tábor?

Je sice pravda, že dnes není problém 
najít na internetu nebo v různých inze-
rátech celou řadu nabídek. Poznat kva-
litní tábor ale nemusí být až tak nároč-
né. Chce to jen trochu času.

Jako nejbezpečnější způsob vidím 
jednoznačně získání referencí. Poptej-
te se známých, kamarádů vašeho dítěte. 
Jistě najdete nějaké děti, které na tábo-
ry jezdí. No a jejich rodiče jsou tím nej-
lepším měřítkem. Bez obalu vám řek-
nou, jak to na táboře chodí a jestli jim 
vyhovuje. Možná i vystřídali více růz-
ných táborů. Jsou tak skvělým zdrojem 
informací. Navíc vaše dítě pojede popr-
vé na tábor s kamarádem, což je skvělé.

A když tu možnost nemáme?
Sestavili jsme deset otázek, které 

mohou pomoci. Pokud si na ně odpo-
víte a budete spokojeni, velmi pravdě-
podobně je to ten správný tábor. Když 
ještě připočítáte partu kamarádů, vaše 
dítě prožije skvělé léto.

Výběr letních táborů je v plném proudu. Jak ale najít ten správný?

Jan 
Burda

DESET OTÁZEK 
PRO VÝBĚR 

SPRÁVNÉHO TÁBORA
1. BEZPEČNOST - Bude tábor pro naše 

dítě bezpečný?
Správný tábor je také bezpečný - je nahlá-

šen na hygienu, zdravotnické zařízení a obec-
ní úřad a vedoucí jsou proškolení a dbají na 
bezpečnost v průběhu celého tábora.

2. CENA - Co všechno zahrnuje cena tábo-
ra?

Cena opravdu správného tábora je stano-
vena tak, aby rodiče již neměli žádné další 
výdaje související s programem či zajištěním 
tábora. Pokud dají dítěti kapesné, mají jisto-
tu, že ho využije pouze pro vlastní potřebu 
a nikoli na doplatky za program. Je dobré si 
zjistit, zda je v ceně obsaženo také pojištění a 
jeho rozsah.

3. DŮVĚRYHODNOST - Je organizátor 
tábora důvěryhodný?

Vyplatí se o táboře i jeho provozovate-
li zjistit co nejvíc referencí. Jedním ze znaků 
důvěryhodnosti správného tábora je i ochota 
poskytovat informace.

4. HYGIENA - Vyhovuje tábor přísným 
hygienickým předpisům?

Správný tábor je v souladu s vyhláškou 
Ministerstva zdravotnictví o hygienických 
požadavcích na zotavovací akce pro děti.

5. INFORMOVANOST - Máme o táboře 
dostatek informací?

Pokud jste přihlásili dítě na správný tábor, 
jistě máte předem dostatek informací a hlavní 
vedoucí nebo provozovatel vám jistě přímo a 
jasně odpoví na všechny otázky.

6. KVALIFIKACE - Mají vedoucí odpoví-
dající kvalifikaci?

Správný tábor má jistě kvalifikované vedou-
cí - buď na základě kurzů nebo školení nebo 

na základě dlouhodobých zkušeností.

7. PROGRAM - Jaký je program tábora?
Ten správný tábor má předem připravený 

rozmanitý program s celotáborovou hrou.

8. ROZVOJ - Přinese našemu dítěti tábor 
něco nového?

Správný tábor formuje dětské hodnoty 
a životní postoje a je pro dítě přínosem ve 
všech směrech.

9. STRAVOVÁNÍ - Bude na táboře zajiště-
no kvalitní stravování?

Na správném táboře je strava zajištěna 5x 
denně a je zajištěn nepřetržitý pitný režim. 
Pokud jste narazili na dobrý tábor, hlavní 
vedoucí vám jistě rád ukáže jídelníček.

10. ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ - Bude na 
táboře kvalifikovaný zdravotník?

Zdraví účastníků tábora i jeho vedoucích 
leží na srdci každému provozovateli správ-
ného tábora. Proto je na každém správném 
táboře přítomen po celou dobu zdravot-
ník, který prošel příslušným školením a má 
oprávnění vykonávat funkci zdravotníka na 
dětských zotavovacích akcích.

Kompletní znění všech deseti otázek 
a celou řadu dalších rad a doporučení, 
včetně katalogu letních táborů najdete na 
www.tabory-vysocina.cz.  T02-tabD
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V rámci projektu Zdravé město se 
Třebíč připojí k Národnímu týdnu 
manželství od pondělí 10. února do 
neděle 16. února. Manželství na síti se 
koná po celý týden v prostorách měst-
ské knihovny. Nabídne přehled služeb, 
které mohou podpořit dobré vztahy 
mezi manželi. Připravilo ho Centrum 
podpory rodin Ruth při Oblastní cha-
ritě Třebíč. 

Na stejném místě se uskuteční 
Manželský koutek, kde zájemci na-
jdou inspirativní knihy s manželskou a 
rodinnou tématikou. Přednášku Davi-
da Koguta Muž a žena – tajemství 
rozdílných rolí mohou lidé navštívit v 
Adventním domě od 17 hodin v pon-
dělí 10. února. Mimo jiné naznačí, co 
očekávají muži od žen a naopak. 

V pondělí 10. února se také uskuteč-
ní vyhlášení Nej mimi v Třebíčském 
centru od deseti hodin. Jedná se o slav-

nostní vyhlášení soutěže amatérských 
fotografií dětí narozených v roce 2019. 
Valentýnské dílničky se uskuteční ve 
středu 12. února od 10 do 12 hodin 
ve Family Pointu v budově radnice na 
Masarykově náměstí.

Jak se na svátost manželství dívá zná-
mý a oblíbený farář z Lanškrouna, to 
naznačí ve středu 12. února od 17.30 
hodin přednáška Manželství je DAR 
Zbigniewa Jana Czendlika v Atom 
hotelu. 

Přednáška lektorky osobního roz-
voje o zdravém ženském sebevědomí 
Lenky Štěpánové Jak rozkvést ve vzta-
hu se koná ve čtvrtek 13. února v sále 
hudebního oddělení městské knihov-
ny od 16.30 hodin.  

Valentýnské bruslení začíná na zim-
ním stadionu v neděli 16. února ve 
14 hodin a potrvá do 15.30 hodin.         
 -zt-

Podpoří manželství

Na demolici domu v Alšově ulici 
v Třebíči rozhodla rada města vypsat 
veřejnou zakázku malého rozsahu. 
Jedná se o jeden z domů se sociál-
ním bydlení. 

Jeden již po demolici z ulice zmi-
zel. K demolici město přistupuje 
poté, kdy se podařilo ukončit nájem-
ní smlouvy se všemi obyvateli. 

Bourání se uskuteční od 10. února 
do 9. dubna letošního roku. Starosta 
Pavel Pacal věří, že plánovanou část-

ku 1,2 milionu korun veřejná zakáz-
ka sníží. Doplnil, že pozemek pak 
bude prodán ve formě aukce k indi-
viduální výstavbě. Dům pochází 
z období před druhou světovou vál-
kou. 

„Rekonstrukce by byla rozhodně 
dražší než zbourání a postavení nové-
ho domu,“ dodal Pacal. Sociální byty 
město plánuje zbudovat v Modříno-
vé ulici a výhledově i lokalitě Vídeň-
ský rybník.  -zt-

V Alšově ulici se zbourá dům Noční vlak z Brna do Třebíče bude 
opět jezdit i v pracovní dny. Aktuál-
ně jezdí noční vlak ve 22.44 hodin z 
Brna do Třebíče pouze o víkendech. 
„Ke změně dojde při nejbližší celostátní 
změně jízdních řádů,“ potvrdil starosta 
města Pavel Pacal.

Dodal, že díky racionální argumen-
taci a konstruktivnímu přístupu vede-
ní města i snahy Kraje Vysočina hle-
dat řešení nastalé situace, bude spoj 
obnoven, jakmile budou vyřízeny veš-
keré náležitosti s Českými drahami a 
SŽDC. Spoj bude objednán včetně 
obratového vlaku, který z Třebíče do 

Brna odjíždí ve 4.23 hodin.
„Kromě Třebíče budou mít obnovené 

spojení s Brnem například i cestující ze 
stanice ve Vladislavi. Stejně jako u jiných 
spojů je pro budoucí existenci celotýden-
ního nočního vlaku nutný zájem cestují-
cích,“ uvedl Pavel Bartoš, koordinátor 
projektu Veřejná doprava Vysočiny. V 
nejbližších dnech také začnou stavební 
práce na rekonstrukci výpravní budovy 
železniční stanice v Třebíči. Po dokon-
čení prací budou cestující využívat roz-
šířené, moderní zázemí výpravní haly, 
která se zároveň posune blíže podcho-
du a autobusovým stanovištím.  -zt-

Noční vlak obnoví jízdy

Letošní ples třebíčské skupiny Ba-
gr se uskuteční v sobotu 8. února od 
19.30 hodin v Domě zahrádkářů. 
Manažer Karel Ošmera sdělil, že tra-
dice trvá nepřetržitě 18 let. „Takže je 
to vlastně takový ples dospělosti,“ pou-
kázal.

Vzpomíná, když v začátcích byla 
hlavní cenou tomboly štangle pla-
catého salámu, vstupenky se pro-
dávaly u piva v hospodě, plakáty 
malovaly ručně a vylepovaly se na 
veřejných i neoficiálních místech 
často s pohrůžkou pokuty za nepo-
volený výlep. 

„Ale tenkrát to tak asi fungovalo všu-
de a ve všem. Aparaturu jsme jednou 
dokonce stěhovali na sáňkách, neboť 
k posypání kopce před kulturákem se 
žádné organizace, ani sousedé, nehrnu-
ly. Dnes se vstupenky předem neprodá-
vají a kupují se přímo na místě, místen-

ky se zamlouvají telefonicky předem,“ 
naznačuje Ošmera. 

Doplňuje, že v tombole čeká na 
návštěvníky 1000 cen a každý lís-
tek vyhrává. Zahraje stejná sesta-
va jako loni, Michal Šafrata, Lukáš 
a Luboš Doležalové, Vláďa Čábel a 
Jakub Meluzín. Jako hosté se před-
staví bývalí členové Luboš Syrový, 
Jiří Nosek a Ondřej Kříž.

„Možná je to k nevíře, ale BAGR už 
hraje 37 let. Samozřejmě na původní 
a následné členy už jen v dobrém vzpo-
mínáme. Na konci loňského roku jsme 
vydali nové CD, takže letos chceme 
hlavně propagovat skladby, které na 
něm jsou. Čekají nás festivaly na vzdá-
lenějších místech, Orlické hory, Šuma-
va i Slovensko, ale stejně se nejvíce těší-
me na naše publikum z Třebíče a okolí. 
Začínáme 14. března v Čáslavicích,“ 
dodává Karel Ošmera.  -zt-

Třebíčská skupina Bagr 
pořádá ples po osmnácté

t01-ekoD
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videoBoS - videozáznam Vašeho svatebního 
dne, maturitního plesu, firemní prezentace. 
Letecké video a foto z dronu. Studiové zpra-

cování - střih, obrazové efekty. Přepis a zpra-

cování 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

Ostatní

Prodej

Oznamovatel

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

Koupím staré hračky na baterku, klíček, 
bovden, auta, vlak, loď, pásák, dělo, vojáčky, 
stavebnice, hry, kostky, panenky, kočár aj. 
Dobře zaplatím. Tel.: 603 146 473

Koupím starý nábytek i z půdy, hodiny, betlém, 
hud. nástroje, mince a bankovky, reklamní 
cedule, vyznamenání, nože, šperky, stříbrné 
předměty, příbory, hračky,  i celou pozůstalost. 
Dobře zaplatím. 
Tel. 603 146 473

Koupím gramofonové desky. Tel.: 724 468 
171

Výklad karet, léčivé terapie, uvolnění energet. 
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. Poradenství 
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

KominictvíČištění koberců

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  ton-

ery ji naučí tisknout levně!  Internetové 
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

Prodám levně palivové dřevo. T : 603 531 497

Výkup STARÝCH peřin.T: 721 469 234.
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  Divadla a koncerty

  Kino Pasáž

   Městská knihovna

  Klub seniorů

Od středy 29. ledna do neděle 2. 
února

MEDVÍDCI BOONIE: CESTA 
DO PRAVĚKU

Premiéra rodinného animovaného 
filmu Číny v českém znění.

Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 31. ledna do neděle 2. 
února

MALÉ ŽENY
Premiéra romantického dramatu 

USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži přístupný

Od pondělí 3. do soboty 8. února
TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY 

VE STŘEHU
Premiéra rodinného animovaného 

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

Od pondělí 3. do středy 5. února

GENTLEMANI
Premiéra akčního kriminálního fil-

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

Od pátku 7. do úterý 11. února
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
Premiéra romantického filmu ČR/

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

Od neděle 9. do úterý 11. února
CESTA ZA ŽIVOU VODOU
Premiéra fantasy pohádky Norska 

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

Od čtvrtka 13. do soboty 15. úno-
ra 

ZAKLETÉ PÍRKO
Repríza pohádky ČR.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 14. do středy 19. února
CHLAP NA STŘÍDAČKU
Premiéra komedie ČR. 
Začátky představení pátek - pondě-

lí v 19.30 hod., úterý - středa v 17.00 
hod.

Pro mládež do 12 let nevhodný

Od neděle 16. do středy 19. února
BIRDS OF PREY (PODIVU-

HODNÁ PROMĚNA HARLEY 
QUINN)

Premiéra akčního, dobrodružného 
filmu USA v českém znění.

Začátky představení neděle – pon-
dělí v 17 hod., úterý - středa v 19.30 
hod

Pro mládež do 12 let nevhodný

Od čtvrtka 20. do středy 26. úno-
ra

SUPER MAZLÍČCI
Premiéra animovaného rodinného 

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

Od pátku 21. do neděle 23. února
FANTASY ISLAND
Premiéra mysteriózního hororu 

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

Od pondělí 24. do středy 26. úno-
ra

JUDY
Premiéra životopisného hudebního 

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

Od čtvrtka 27. února do neděle 1. 
března 

VOLÁNÍ DIVOČINY
Premiéra rodinného dobrodružné-

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

Od pátku 28. února do neděle 1. 
března

MODELÁŘ
Premiéra psychologického thrilleru 

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

FILMOVÝ KLUB
Začátky představení v 19.30 hod.

Čtvrtek 6. února 
PRVNÍ ZRÁDCE
Premiéra životopisného thrilleru 

Itálie/Francie/Německa.

Čtvrtek 13. února
HRA
Premiéra dramatu ČR/Argentiny/

Jižní Koreje.

Čtvrtek 20 února 
PARAZIT
Premiéra komediálního dramatu 

Jižní Koreje.

Čtvrtek 27. února
DOBRÁ SMRT
Premiéra dokumentu SR/ČR/Fran-

cie/Německa.

KLUB SENIORŮ
Pátek 7. února ve 14 hodin – 

Národní dům, malý sál
POHLED NA HNOJENÍ OČI-

MA ZAHRÁDKÁŘE, VÝSEV 
TEPLOMILNÉ ZELENINY

Přednáška pana Blažeje Bobka, 
předsedy územního sdružení České-
ho zahrádkářského svazu v Třebíči. 

Čtvrtek 27. února v 15 hodin – 
Národní dům, velký sál

MAŠKARNÍ TANEČNÍ ZÁBA-
VA 

PRO DĚTI
Čtvrtek 6. února – pro děti MŠ a 

žáky 1. stupně ZŠ (divadlo Pasáž)
ZLATOVLÁSKA – klasická 

pohádka v podání herců Divadla 
Pohádka z Prahy

Úterý 4. 2. 19 hod. – Národní 
dům - II. koncert Hudebního salonu 
- VYPRODÁNO

FRANTIŠEK NEDVĚD & 
TIEBREAK

Úterý 11. 2. v 18 hod. – Foyer 
divadla Pasáž - II. koncert Kruhu 
přátel hudby

KLAVÍRNÍ RECITÁL MAGDA-
LENY HRUDOVÉ

Středa 12. 2. v 19 hod. – divadlo 
Pasáž - II. předst. sk. B -  VYPRO-
DÁNO  

DIVADLO KALICH PRAHA
LADY OSKAR

Pondělí 17. 2. v 19 hod. – Národ-
ní dům                

Beseda se Stanislavem Motlem
Dokumentární film: LÍDA BAA-

ROVÁ - JAK TO BYLO DOO-
PRAVDY

SLÁVA A PROKLETÍ LÍDY 
BAAROVÉ

Středa 19. 2. v 19 hod. – Národ-
ní dům                

SEJDEME SE S CIBULKOU
Hosté: Hanka Křížková a Petr Jab-

lonský

Neděle 23. 2. v 16 hod. – Fórum                
ČIPERKOVÉ
Hou, hou, hou, Čiperkové mají 

novou šou! Můžete se těšit na zbru-
su novou taneční choreografii, kte-
rou pro nejpopulárnější dětskou 
kapelu Čiperkové vymyslel a nacvi-
čil choreograf Sanchez.

Úterý 25. 2. v 19 hod. – divadlo 
Pasáž - II. předst. sk. A 

MĚSTSKÉ DIVADLO MLADÁ 
BOLESLAV

TEĎ MĚ ZABIJ!
Příběh jedné rodiny, která žila 

šťastně až do osudového okamžiku.

Sobota 29. 2. od 14 do 17 hod. -  
Třebíčské předzámčí

DĚTSKÝ KARNEVAL V PŘED-
ZÁMČÍ

Odpoledne plné karnevalových 
her. 

Pondělí 3. února, 9 hod., hudební 
oddělení. 

Božena Němcová / Eva Hejsková 
Přednáška knihovnice Evy Hejsko-

vé přiblíží život a dílo spisovatelky 
Boženy Němcové, od jejíhož naroze-
ní uplyne 4. února 200 let.  

Pondělí 3. února, 16.30 hod., 
hudební oddělení. 

Příběhy krajanů v Banátu 
/ PhDr. Tomáš Černohous, Ph.D.

Maraton čtení – čteme z Boženy 
Němcové 

Úterý 4. února, 8 – 17 hod., 
hudební oddělení. 

Úterý 4. února 2020, dopoledne 
pro školy, pobočka Modřínová. 

Pohádek není nikdy dost. 

Čtvrtek 6. února, 17 hod., hudeb-
ní oddělení. 

Francouzský klub 2020: Od sva-
té Bernadety ke svatému Saturni-
novi (Lourdes, Pau, Toulouse) / 
Milan Krčmář 

Vyprávění třebíčského publicisty 
Milana Krčmáře o putování po jiho-
západní Francii.

Pátek 7. února, 9.45, 10.50, 
12.20 hod., hudební oddělení. 
Zadáno pro školy.  

Božena Němcová očima kluka, 
který nechtěl číst Babičku / Tomáš 
Němeček 

Národní týden manželství 
v knihovně. 10. – 14. února 2020

Manželský koutek. Ústřední budo-
va Hasskova ul.  Výstavka inspirativ-
ních knih s manželskou a rodinnou 
tematikou ve fondu Městské knihov-
ny.  

Manželství na síti. Ústřední budo-
va Hasskova ul. Přijďte zhlédnout 
přehled služeb nejen „na síti“, které 
mohou podpořit dobré vztahy mezi 
manželi. 

Čtvrtek 13. února, 16.30 hod., sál 
hudebního oddělení. 

Jak rozkvést ve vztahu / Lenka 
Štěpánová 

Přednáška lektorky osobního roz-
voje o zdravém ženském sebevědo-
mí. 

Pondělí 10. února, 9 hod., hudeb-
ní oddělení. 

Zmizelá Třebíč.  2. část Stařeč-
ka, Hadlíz, Na Potoce / Ing. arch. 
Lubor Herzán

Pondělí 10. února, 17 hod., 
hudební oddělení.

3 v 1 o vesmíru a hvězdách 
Třetí část ze série přednášek o ves-

míru, jak ho vidí Kristýna z třebíčské 
hvězdárny a studenti Martin a Filip.

Úterý 11. února, 15 hod., hudeb-
ní oddělení. 

Wolkrův Prostějov 
Spádové kolo recitační soutěže. 

Středa 12. února, 8 – 11 hod. urče-
no pro ZŠ, 13 – 18 hod. pro veřej-
nost, pobočka Modřínová

Den s robotickými hračkami
Přijďte si vyzkoušet naprogramovat 

robota. Vhodné pro děti od 7 let. 

Pondělí 17. února, 9 hod., hudební 
oddělení. 

Vietnamem od severu k jihu / 
Zdeněk Lorenc 

Úterý 18. února, 17 hod., hudební 
oddělení. 

Malta a Mallorca / Jan Mráz

Čtvrtek 20. února, 16.30 hod., 
hudební oddělení. 

Himálaj VI.  Ladakh / Zdeněk 
Štancl

 
Pátek 21. února, 17 hod., hudební 

oddělení. 
Cesty Vlastimila Tomana
Přijďte zavzpomínat na třebíčského 

rodáka, akademického malíře a básní-
ka Vlastimila Tomana, který by v úno-
ru oslavil své 90. narozeniny. 

Pondělí 24. února, 9 hod., hudeb-
ní oddělení. 

Brněnské podzemí. Orlí ulice / 
Ing. Aleš Svoboda 

Úterý 25. února, 17 hod., hudeb-
ní oddělení. 

Norsko / Patrik Dekan 
 
Čtvrtek 27. února, 17 hod., 

hudební oddělení. 
Architektura v souvislostech. 2. 

část.  Nový život ve starých měs-
tech/ Ing. arch. Lubor Herzán 

Výstavy
Stará Třebíč / Luboš Šenkýř 
Do 25. února, hudební oddělení, 

knihovna Hasskova

Vietnam / Jarmila Koláčková
3. – 28. února, pobočka Modříno-

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

tel : 776 143 134

1. 2. 2020 Zimním Podoubra-
vím, turistický pochod v Sobíňově, 
cíl v hospodě u Štefana, trasy pěší a 
lyže od pořadatelů 15 a 20 km. My dle 
vlastní trasy a) z Chotěboře údolím 
Doubravy 10 km, b) z Vítanova přes 
Veselý kopec a Údavy 17–19 km, c) 
z Přibyslavi přes Žižkovu mohylu 21 
km. Stačí příchod do cíle, kde je občer-
stvení. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. 
v 6.17, 6.50 / z Boroviny v 6.20. Návrat 
vlakem ze Sobíňova v 15.25.

8. 2. 2020 Memoriál Vladimí-
ra Mlnaříka, vzpomínková vycház-
ka do Radošova: a) Číchov - Leština 

- Kouty - Pavlovský mlýn - Radošov 
(9 km), b) Dolní Smrčné - Pavlovský 
mlýn - Radošov (5 km). V Radošově 
bude nachystáno občerstvení a hud-
ba k poslechu i tanci. Zpět Radošov - 
Horní Smrčné - Dolní Smrčné (4 km). 
Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 8.17 
/ z Boroviny v 8.20. Návrat vlakem 
z Dolní Smrčné v 13.09, 15.09, 17.09.

15. - 19. 2. 2020 Zimní přejezd 
Jizerských hor, ubytování na osadě 
Jizerka - Stará Pila. Jedná se o 1 denní 
túry 10 až 30 km: Orle - Jizerský Stog 
- Smrk - Jizerka, Souš - Protržená pře-
hrada - Knajpa - Jizerka, Jelení stráň - 
Smrk - Smědava – Jizerka. Odjezd vla-
kem v SO z Třebíče v 4.14, zpět ve ST 
vlakem z Kořenova v 10.04.

16. 2. 2020 Za svatým Valentý-

nem, turistická vycházka KČT Čeří-
nek, start v 11 hodin v Rantířově, cíl 
Kaplička Rounek, trasa 10 km. Odjezd 
vlakem z Třebíče hl. n. v 8.17, 8.50 / 
z Boroviny v 8.20. Návrat vlakem z 
Rantířova v 13.08, 14.19, 17.08.

22. 2. 2020 Kněžice - Hrutov - Na 
Kříži - pramen Stařečského poto-
ka - Kamenný vrch - Okříšky (11 

km). Odjezd autobusem z AN v Tře-
bíči 8.20. Návrat z Okříšek v 12.53 R, 
13.26 Os, 14.42 bus, 14.53 R, 15.16 
bus, 15.26 Os.

29. 2. - 1. 3. 2020 Školení a zkouš-
ky vedoucích turistiky – camp Vel-
kopařezitý, Řásná, ubytování a strava 
zajištěno. Zahájení v SO v 10 hodin. 
Odjezd auty. -zt-

Turistika

Už popáté se florbaloví Snipeři snaží 
pomoci někomu s těžkým životním 
osudem. Aleš Denner, Leuška Máco-
vá, Jakub Novotný, Ali Asal. Na tyto, 
nemocí těžce zkoušené děti už tře-
bíčští florbalisté mysleli a finančně 
jim pomohli díky akci „Derby pro…“ 
v minulých čtyřech letech.  

Tentokrát se zaměřili pomocí na 
rodinu nemocného Nikolase Jaro-
še. V rámci 16. kola základní části 
Národní ligy se střetli domácí flor-
balisté Snipers Třebíč s týmem Spar-
taku Pelhřimov. Záštitu nad utká-
ním převzala senátorka za Třebíčsko 
Hana Žáková. 

Do programu se zapojili i malí hrá-
či Snipers Třebíč, kteří při předzápa-
sovém nástupu doprovodili své starší 
vzory a v přestávkách mezi třetinami 
sehráli proti sobě tréninková utkání. 

Narození Nikolase znamenalo pro 
celou rodinu radostnou událost. Prv-
ní rok nic nenasvědčovalo tomu, že 
by měl mít nějaké větší potíže. Pak si 
ale jednoho dne jeho babička všimla, 
že je něco špatně. Chlapec byl najed-
nou jako hadrová panenka, obracel 
oči v sloup a pravý koutek pusy mu 
padal. 

Rodiče tedy okamžitě vyrazili na 
pohotovost do Třebíče. Tam jim ale 
řekli, že dítěti nic není a že nechá-
pou, proč vůbec jezdili. Rodičům to 
ale nedalo a raději se tedy sami obrá-
tili na neurologa. Ten Nikolasovi 
natočil EEG a poslal je do Brna. 

Tam jim řekli, že přijeli za pět 
minut dvanáct. Nikolas prodělal 
těžký epileptický záchvat a po dal-
ších vyšetřeních lékaři zjistili, že trpí 
kortikální dysplazií pravé mozkové 
hemisféry, tedy že pravá hemisféra je 

menší, než je obvyklé. K tomu má i 
hypotonii končetin a těžkou men-
tální retardaci. Pro maminku to byl 
obrovský šok.  

„V tu chvíli se mi zhroutil svět. Neu-
stále jsem brečela a vůbec si nedoká-
zala představit, co bude dál a jak to 
všechno budu zvládat. Nakonec jsem 
ale vše přehodnotila a začala bojovat,“ 
popisuje nelehké začátky maminka. 
Teď jsou Nikolasovi čtyři roky a stá-
le se zlepšuje. 

„Určitě se zlepšil pohybově. Do roka 
byl    vlastně  ležák.   Od roku,  když 
jsme začali rehabilitovat, jezdit do láz-
ní, tak se pohybově dost zlepšil. Takže 
krásně zkříženě leze, stoupne si sám s 
oporou a celkově je vnímavější vůči mně. 
Vůči okolí ani ne, ale se mnou se dokáže 
lépe domluvit. Podle grimas již vím, co 
od něj očekávat, co se mu líbí a nelíbí,“ 
vysvětluje chlapcovo zlepšení mamin-
ka Marcela Šmudlová. 

Vývoj Nikolase je zatím nejas-
ný. „Na neurologii mi řekli, že pokud 
nastane samostatná chůze, že většinou 
přichází řeč. Přesně nikdo neví, jestli 
to přijde, nebo ne, jak se bude vyvíjet,“ 
naznačuje možné vize do budoucna. 
Největší oporou v péči o Nikolase 
byla mladé ženě její maminka, která 
ale před dvěma roky v pouhých 51 
letech zemřela na rakovinu. 

Teď jí nejvíc pomáhají kamarádky a 
další maminky s postiženými dětmi. 
S partnerem a otcem dítěte se před 
rokem a půl rozešli. 

V týdnu je Nikolas od rána do 
odpoledne ve stacionáři. Poté si ho 
maminka vyzvedne, společně reha-
bilitují a chodí na procházky. I tak je 
to fyzicky, psychicky i finančně velmi 
náročné. -zt-

Utkání 16. kola Národní ligy věno-
vali třebíčští Snipeři malému Nikola-
sovi Jarošovi. Derby pro Nikolase 
přišlo podpořit i hodně florbalových 
fanoušků, a tak byla výborná atmo-
sféra v hale na Hájku zaručena. 
Záštitu nad utkáním převzala a akci 
svojí přítomností podpořila i sená-
torka Hana Žáková. 

Po úvodním nástupu týmů, kte-

ré doprovodili malí Snipeříci, na 
hrací plochu, předali zástupci klu-
bu Snipers Třebíč rodičům malého, 
nemocného Nikolase symbolický 
šek na deset tisíc korun. 

Tuto sumu darují florbalisté rodi-
ně, na pomoc v její těžké životní 
situaci. Bohužel domácí Snipers Tře-
bíč podlehli Spartaku Pelhřimov 7:8 
v prodloužení. -zt-

SNIPEŘI pomohli rodině malého Nicolase. Foto: archiv klubu 

Třebíčští Snipeři předali darFlorbalisté pomáhají

Listopad loňského roku patřil na 
Katolickém gymnázium v Třebíči 
oblastnímu turnaji v pIšQworkách. 
Své síly přijelo poměřit šest týmů ze 
dvou třebíčských škol. O postup do 
krajského kola se utkali i účastníci 
loňského Grandfinále v Brně. 

Šestice týmů se rozlosovala do sku-
pin a boj o jediné postupové místo 
do krajského kola započal. Ve sku-
pině A se v prvním zápase utkaly 
týmy Italové a FIA. U vedlejšího sto-
lu soupeřily týmy MSE2 a Prokletí 
piškvorkáři. 

Druhý zápas patřil souboji mezi 
Italy a Pálenkáři a ve skupině B mezi 
MSE2 a Úsvitem. Poslední zápas 
ve skupinách proběhl mezi FIA a 
Pálenkáři a mezi Úsvitem a Pro-
kletými piškvorkáři. Do play-off se 
mohly probojovat pouze čtyři týmy. 
Těmi šťastlivci se staly týmy Úsvit, 
FIA, Pálenkáři a Prokletí piškvorká-

ři, všichni z Gymnázia Třebíč. „Roz-
loučili jsme se s týmy MSE2 a Italové 
ze Střední průmyslové školy Třebíč,“ 
informovala organizátorka turnajů 
Adéla Formanová.  

Po krátké pauze mohlo započít 
play-off. Atmosféra zhoustla a všich-
ni věděli, že už jde do tuhého. Přesto 
soutěžící neopustila radost ze hry, a 
zachovali si tak dobrou náladu. 

„Po prvním zápase už jsme vědě-
li, kdo se probojoval do bitvy o první 
místo – loňští finalisté z týmu Úsvit 
a jejich kolegové z týmu FIA. O třetí 
místo bojovaly týmy Pálenkáři a Pro-
kletí piškvorkáři. Napínavý souboj o 
první místo skončil remízou. Po roz-
střelu nakonec vyhrál tým Úsvit. Dru-
hé místo připadlo týmu FIA. Pomy-
slnou bronzovou medaili si odnesli 
Pálenkáři a čtvrté místo obsadili Pro-
kletí piškvorkáři,“ doplnila Forma-
nová.  -zt-

V gymnáziu zvítězil tým Úsvit

Nejstarší silniční závod v Třebíči 
„Klučovka“, který se tradičně koná 
vždy 31. prosince, není jenom o tou-
ze si zasportovat a dosáhnout co nej-
lepších výsledků, ale je i o pomoci 
druhým. Proto se hlavní pořadatel-
ka závodu, Zuzana McBain, rozhod-
la darovat výtěžek z letošního 39. 
ročníku závodu „Klučovka 2019“ 
na rozvoj Denního centra Barevný 

svět, které poskytuje sociální služby 
lidem s mentálním a kombinovaným 
postižením v Třebíči.

Dar ve výši pět tisíc korun předala 
McBain, společně se zástupkyní jed-
noho z partnerů závodu, Danielou 
Vilhelmovou z firmy FRAENKIS-
CHE CZ, osobně do rukou Petry 
Tučkové, ředitelky Barevného světa.

 -zt-

Organizátoři Klučovky 
věnovali dar Barevnému světu
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