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Začíná příprava knihy, která 
zmapuje Třebíčsko z letadla. 
� Antonín Zvěřina

V České republice vzniká první 
ucelená edice knih zaměřující se na 
přiblížení krás jednotlivých regionů 
z ptačí perspektivy. Tyto knihy jsou 
plné neopakovatelných pohledů na 
známá místa i neznámá zákoutí.

Nyní společnost CBS Nakladatel-
ství začíná mapovat region Třebíč-
ska. „V Kraji Vysočina jsme již vydali 
knihu Žďársko z nebe, Pelhřimovsko 
z nebe, což byla nejkrásnější kniha 
Vysočiny, a Havlíčkobrodsko z nebe. 
Kniha Jihlavsko z nebe je již ve fázi 
příprav k tisku, měla by vyjít koncem 
jara. Poslední zbývající knihou toho-
to kraje je tak zmiňované Třebíčsko z 
nebe,“ Alice Šplíchalová, asistentka 
obchodního oddělení. 

„V současné době probíhají přípra-
vy a sběr informací pro knihu letec-
kých fotografií Třebíčsko z nebe,“ říká 
obchodní ředitelka Blanka Imra-
movská.

Lidé se můžou těšit na letecké 
snímky, které pravděpodobně ještě 
nikdy neviděli. Kniha zachytí krásy 
hlavního města regionu Třebíč, ale 
i Moravské Budějovice, Budišov i 
spousty malebných vesniček. 

„Vedle toho budou k vidění i pohledy, 
které se vám běžně nenaskytnou. Uvi-
díte například vodní nádrž Dalešice a 
nebo rozhlednu Ocmanice,“ popisuje 
projektový manažer Michal Andráš-
ko.

„V současné době se pohybuji na Tře-
bíčsku a sbírám potřebné podklady, 
všímám si krajiny, zajímavostí i domi-
nant regionu. Největší pikantnosti, kte-
ré se mnohdy skrývají v útrobách kra-
je, ale znají většinou jen místní. Jejich 
rady a doporučení jsou proto pro nás 
při tvorbě knihy velmi cenné,“ doplňu-
je Michal Andráško.

Česko jako pohádková země
Fotografie v knize jsou pořízené 

především z letadla. „Po několikale-
tém létání nad Slovenskem jsem se roz-
hodl v roce 2012 začít objevovat z ne-
be i Česko. Musím uznat, že je to úplně 
jiná krajina než hornaté a bouřlivé Slo-
vensko. Česko mi připadá jako pohád-
ková země. Z nebe jsou vidět maleb-
né vesničky a návsi s jezírky, o kus dál 
zase nádherné zámečky nebo domi-
nantní hrady. Do české krajiny jsem se 
opravdu zamiloval,“ říká majitel fir-
my, pilot a fotograf Milan Paprčka. 
Kniha leteckých fotografií Třebíčsko 
z nebe vyjde v druhé polovině toho-
to roku. 

Třebíčsko se dočká své 
knihy leteckých fotografií

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ soutěže NEJ MIMI se uskutečnilo v pondělí 10. 
února v Třebíčském centru. Letos tuto soutěž pořádalo po patnácté. V soutěži 
NEJ MIMI 2019 zvítězil Jakub Novotný přes Sofií Nohovou a Michalem Toma-
nem. Cenu NEJ MIMI SYMPATIE získal Adam Buďa. Zvláštní cenu Nejvěrněj-
ší návštěvník si odnesla Karolína Houzarová, cenu regionálních novin Jan Bucl. 
Na snímku všichni vítězové.   Foto: Antonín Zvěřina

Cenu NEJ MIMI získal Jakub

Na operaci kyčle nastoupil Luboš 
Vrba do třebíčské nemocnice 7. led-
na letošního roku a den později pod-
stoupil operaci. „Původně mně měli 
operovat pouze jeden kloub, ale pak mi 
MUDr. Novotný nabídl operaci obou, 
protože i ten druhý vykazoval velké 
poškození,“ vypráví.

Nakonec na tak náročnou opera-
ci přikývl. Netají, že měl podporu i 
v rodině. Přiznává, že prvních čtr-
náct dní prožíval intenzivní bolest, 
takže svého kroku i litoval. Ale dnes 
je rád, že má operaci obou kloubů za 
sebou.   

Velice si s odstupem času pochva-
luje přístup všech lidí na ortopedic-
kém oddělení třebíčské nemocnice. 
„Musím pochválit zejména doktora 
Leoše Novotného, který se intenzivně 
zajímal během mého pobytu v nemoc-
nici, jak na tom jsem,“ poukazuje.

Velice spokojený byl s vrchní sest-
rou Hanou Nováčkovou, ale i s ostat-
ním personálem.

 „V třebíčské nemocnici jsem byl tři-
krát a vždy jsem byl spokojený. Na tuto 
nemocnici nedám dopustit,“ dodává 
Luboš Vrba.     -zt-

Nemocnice se dobře postarala

S úpravou ceníku vstupného do pla-
veckého areálu Laguna souhlasí rada 
města v Třebíči. Starosta Pavel Pacal 
vysvětlil, že město obdrželo žádost na 
úpravu od provozovatele. Odůvodnil 
to vyšší cenou elektrické energie a také 
navýšením minimální mzdy. 

„Samozřejmě jsme ceny porovnáva-
li s ceníky v okolních městech a cena na 
Laguně i po úpravách bude patřit k nej-

nižším,“ zdůraznil Pacal. Místostarosta 
Miloš Hrůza doplnil, že ceny se srov-
návaly například se Žďárem nad Sáza-
vou. 

Připustil, že každý areál pracuje 
v jiném režimu. Naznačil, že aquapar-
ky ve větších městech jsou dražší. Pacal 
nastínil, že například u plavání se jedná 
o navýšení pěti korun za hodinu. Změ-
ny nastaly od počátku března.     -zt-

Revitalizaci plaveckého areálu na 
Polance připravuje město Třebíč. 
Rada města zadala veřejnou zakáz-
ku na zpracování studie. Má za cíl 
naznačit, jakým směrem se má při 
úpravách město ubírat. 

Starosta Pavel Pacal naznačil, že 
se bude týkat například tobogánu 
či nového brouzdaliště pro nejmen-
ší. Velkým problémem je také pade-
sátimetrový bazén s osmi drahami a 
s velkým množstvím vody, který je 
v tuzemsku unikátem. „Chceme, aby 

Polanka zůstala decentním a atraktiv-
ním místem. Určitě se nebude jednat o 
nějaké zábavní středisko,“ zdůraznil 
Pacal. 

Doplnil, že firma vypracuje jednu 
studii, která nabídne vícero řešení. 
Věří, že ji bude mít město k dispozici 
ještě v letošním roce. Vyžádá si zhru-
ba 280 tisíc korun bez daně. „Samo-
zřejmě studii ukážeme veřejnosti, aby 
se k variantám mohla vyjádřit,“ pou-
kázal Pacal.    -zt-

Zvýšily se ceny v Laguně
Upraví plavecký areál
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Konají se dvě přednášky
V rámci cyklu Nebojte se zeptat svého lékaře se koná v hudebním oddělení tře-

bíčské městské knihovny přednáška s názvem Bylinková lékárna. Uskuteční se ve 
čtvrtek 12. března od 16.30 hodin. Slova se ujme Veronika Dvořák Kutinová. Na 
závěr dostanou účastníci prostor na dotazy. 

Přednášku Ženské zdraví si mohou zájemci vyslechnout ve čtvrtek 26. března 
od 17 hodin v hotelu Atom. Koná se u příležitosti Světového dne zdraví. Pro-
blematiku přiblíží MUDr. Helena Máslová. Ta vystudovala 1. lékařskou fakultu 
Univerzity Karlovy v Praze. Po zkušenostech na gynekologicko-porodnickém 
oddělení a léčebně dlouhodobě nemocných se věnuje psychogynekologii.  -zt-
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