
březen / 2020
XXVI

Vyhlásili fotosoutěž
Zastupitelstvo mladých města 

Třebíče vyhlásilo FOTOSOUTĚŽ 
„Zpátky v čase“. Je rozdělena do dvou 
věkových kategorií. Do první kate-
gorie spadají žáci základních škol a 
pro ně se soutěž koná do pondělí 23. 
března. Do druhé kategorie se řadí 
žáci škol středních. Tito žáci mohou 
nosit fotky od pátku 13. března do 
úterý 14. dubna. Podmínky soutěže 
jsou pro obě skupiny stejné.  -zt-

Veletrh 
pro studenty 

Veletrh mezinárodních příležitos-
tí pořádá Kraj Vysočina s podporou 
Hodiny H pro studenty středních 
škol z Třebíče, Moravských Budějo-
vic a Velkého Meziříčí. Akci organi-
zuje odbor školství, mládeže a sportu 
Kraje Vysočina, Zdravý kraj Vyso-
čina a Zdravé město Třebíč. Veletrh 
se koná v Třebíči ve středu 4. března 
ve foyer budovy Pasáž od 9.30 do 14 
hod. -zt-

Zaměří se 
na poslední 
věci člověka 

Duchovní obnova ŽÍZNÍM s P. 
MUDr. Vojtěchem Novákem – 
„MEMENTO MORI“ (Poslední 
věci člověka) se bude konat v sobo-
tu 21. března od 14 hod. v kostele 
sv. Martina. Duchovní obnova bude 
zakončena mší svatou v 18 hod. -zt-

Třebíč pomohla čínskému 
městu Yichang, o pomoc se 
zajímali i dva čínští novináři 
� Antonín Zvěřina

Žádost od partnerského měs-
ta Yichang o materiální pomoc 
obdržela třebíčská radnice na sklon-
ku ledna. Yichang leží v čínské pro-
vincii Hubei, kde před několika dny 
vypukla nákaza koronavirem. Sta-
rosta Pavel Pacal před sbírkou upo-
zornil, že čínské město nepožaduje 
finanční pomoc, ale zejména jedno-
rázové ochranné pomůcky, roušky, 
rukavice, boty, pláště.

Město Třebíč na zakoupení uvol-
nilo 50 tisíc korun, stejnou část-
kou přispěl Kraj Vysočina. Pomoci 
mohli i obyvatelé České republiky. 
Shromážděné prostředky putovaly 
do Prahy ve středu 12. února. Na tře-
bíčskou radnici se v tento den dosta-

vili i dva čínští novináři, kteří se 
zajímali, proč město Třebíč pomoc 
zorganizovalo. Pacal připomněl, že 
obě města v minulosti navázala spo-
lupráci.

„Už jsme se navštívili, dvanáct dětí 
od nás pobývalo v Yichangu a dvanáct 
dětí z tohoto města bylo u nás. Myslím 
si, že když je partner v nesnázích, je 
povinností v rámci možností pomoci,“ 
přemítal Pacal. I on Yichang dvakrát 
navštívil a dokonce tam běžel mara-
tón. 

Čínské novináře, kteří deklarova-
li, že nemají žádné vazby na čínské 
město, dále zajímalo, jaké dojmy 
si třebíčský starosta odvezl. „Měs-
to má kolem sebe plantáže mandari-
nek, takže tomu odpovídá podnebí. Byl 
jsem mile překvapen množstvím zele-
ně, která se ve čtyřmilionovém městě 
nachází,“ poukázal. 

Návštěvy označil za milé a přá-

telské. Čínští novináři dále chtěli 
vědět, co Pacal říká na výrok premi-
éra Andreje Babiše, že Česká repub-
lika pomoc Číně neposkytne. (Ten 
několik dnů poté svůj názor pozmě-
nil). 

Pacal odpověděl, že mu nepříslu-
ší hodnotit výroky předsedy vlá-
dy. „My jsme se na to dívali z pohle-
du partnerství mezi městy. Máme jich 
víc, a pokud by nás některé požáda-
lo o pomoc, určitě bychom vyšli vstříc. 
V rámci možností,“ konstatoval Pacal. 

Na dotaz, co by vzkázal lidem 
v Yichangu, Pacal zareagoval: „Byl 
bych rád, aby se epidemii podařilo 
co nejrychleji zastavit.“ Zdůraznil, 
že město Třebíč bylo s Yichangem 
v kontaktu, kdy se dolaďovalo, co 
čínské město potřebuje. „Velice nás 
potěšil ohlas veřejnosti z Třebíče, ale i 
z mnoha míst v republice,“ pozname-
nal Pacal. (Pokračování na str. 3)

Sbírka z Třebíče zamířila do Číny

OSLAVA KULATIN. V plné svěžesti se dožil 90 let úspěšný stavař a muzikant Jiří Vrba z Třebíče. Kulatiny oslavil v kruhu 
rodinném i s přáteli. Na snímku mu dělají doprovod jeho dvě vnučky. (Více o oslavenci v příštím čísle Třebíčských novin.) 
 Foto: Antonín Zvěřina
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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

t01-ekoD

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-

28. 4. 2020
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Připravili 
přednášku

Přednáška Tomáše Pfeiffera se 
koná v neděli 22. března v Třebíči 
v Základní škole Benešova. Začíná 
v 17 hodin. Pořádá ji Společenství 
Josefa Zezulky. -zt-

Vyvěsí vlajku
Připojit se k mezinárodní kampani 

Vlajka pro Tibet se rozhodlo měs-
to Třebíč. Vlajku vyvěsí v úterý 10. 
března na budovu radnice na Karlo-
vě náměstí. Starosta Pavel Pacal při-
pomněl, že město se k této kampani 
připojuje od roku 2000. 

Na otázku, zda město nemá obavu 
z nějaké záporné reakce partnerské-
ho čínského města Yichang, Pacal 
odpověděl: „Partnerské vztahy jsme 
navázali v roce 2016 a naši partneři 
o této naší iniciativě vědí. My jsme to 
netajili a do naší spolupráce to nijak 
nezasáhlo.“   -zt-

Pomohl i hospic
Domácí hospic sv. Zdislavy posílá 

do Číny zdravotnický materiál, rouš-
ky, ochranné sety pro lékaře a další 
zdravotnický materiál. 

„Vyslyšeli jsme volání o pomoc. Cítí-
me, že je to naší povinností, jsme v 
myšlenkách s pozůstalými a věříme, 
že se světovým zdravotnickým kapaci-
tám podaří brzy najít účinný lék,“ říká 
Mgr. Eva Vráblová, vedoucí Domácí-
ho hospice sv. Zdislavy Třebíč.

Oblastní charita Třebíč vyčleni-
la na tuto mimořádnou pomoc 50 
tisíc korun, za ty nakoupila potřebný 
zdravotnický materiál a prostřednic-
tvím města Třebíč ho posílá do Číny, 
kde bojují s koronavirem.  -zt-

Sbírka z Třebíče zamířila do Číny

ZDRAVOTNÍ materiál zaslali do Třebíče lidé z celé republiky, poputuje do čín-
ského města Yichang.  Foto: Antonín Zvěřina

(Dokončení ze str. 1)
Nastínil, že do Třebíče doputovaly 

balíčky z Olomouce, Prahy, Řečan 
nad Labem, Svařenova u Velkého 
Meziříčí, Světlé nad Sázavou, Klatov, 
Nového Bydžova a dokonce z Frýd-
ku Místku. „Mnozí dárci nechtěli být 
jmenováni, mnohdy jsme ani nevědě-
li, kdo balík poslal. Poděkovat za vel-
mi lidský přístup k vážné situaci naše-
ho partnerského města chci všem, moc 
si veškeré pomoci vážíme,“ prohlásil 
Pacal. 

Jmenovitě poděkoval Kraji Vysoči-
na, třebíčské Charitě, KSČM Vysoči-
na, Základní škole T.G.M. v Třebíči, 
panu Miloši Smejkalovi, panu Číž-
kovi a paní Kandové a také lékárně 
Borovina, která požadované ochran-
né prostředky nakoupila a shromáž-
dila. 

Tomáš Plička z přepravní firmy 
upozornil, že dezinfekce jsou vede-
ny jako nebezpečné zboží. Proto se 
musí sbírka v Praze přebalit do bez-
pečnostních obalů. Teprve potom 
materiál může vládní letka v úterý 
18. února přepravit do Číny.

Doplnil, že firma má kontak-

ty s čínským městem a přepravu 
zajišťuje proto, že ji Yichang o to 
požádal. Pokud by nebyla k dispozici 
vládní letka, má zajištěnou i náhrad-
ní leteckou dopravu.

Po ukončení sbírky byl na třebíč-
ské radnici veškerý zdravotnický 
materiál roztříděn, zdokumentován 

a sečten. Celková zásilka z Třebíče 
má 387,3 kilogramů, je v hodnotě 
přibližně 214 tisíc korun a nejvíce 
jsou zastoupeny chirurgické roušky, 
kterých je téměř 27 tisíc kusů. 

Dále zásilka obsahovala více než 
šest tisíc latexových rukavic, téměř 
11 tisíc ochranných chirurgických 

čapek, 6500 návleků na boty, stovky 
jednorázových chirurgických plášťů, 
respirátorů, jednorázová prostěradla 
na vyšetřovací lůžka v rolích v délce 
několika kilometrů. Zásilka huma-
nitární pomoci obsahovala také dez-
infekční prostředky, například 25 
kilogramů chloraminu a 45 litrů dez-
infekce na ruce.

Radnice plánuje revitalizaci 
takzvaného ruského sídliště v 
severní části města.
� Antonín Zvěřina

Město Třebíč nechává zpracovat 
územní studii na lokalitu Nové Dvo-
ry, takzvané ruské sídliště. „Rádi by-
chom tam v budoucnu provedli cel-
kovou revitalizaci,“ poznamenal 
starosta Pavel Pacal. Připustil, že se 
jedná o velkou lokalitu, kde žije vel-
ké množství lidí.

Za velký problém považuje přeby-
tek zaparkovaných automobilů. Dal-
ší problém vidí v tom, že do rozsáh-
lého sídliště je pouze jeden vjezd a 
z lokality je pouze jediný výjezd. 
Po zpracování studie ji město před-
stavilo obyvatelům a zaslalo všem 
předsedům Společenství vlastní-

ků jednotek, aby se mohli ke studii 
vyjádřit.

„Musíme si uvědomit, že se jedná 
o veliké území a některé připomín-
ky jsou protichůdné,“ připustil Pacal. 
Doplnil, že v části lokality již sepsali 
obyvatelé petici, která má za cíl pro-
sadit jejich názor. 

„Říkal jsem to už na setkání s obyva-
teli, že se nedá docílit jednotného pří-
stupu ke studii,“ poznamenal Pacal. 
Místostarosta Miloš Hrůza upozor-
nil, že do šesti ulici v tomto území 
se dá vjet a vyjet pouze jedním smě-
rem. 

„Pokud se tam něco stane, je pro-
blém se do těchto ulic dostat. Proto 
studie řeší i tuto náležitost,“ poukázal. 
Petice protestuje proti propojení 
Kyjevské ulice s kruhovou křižovat-
kou v ulici Modřínová. 

To je ale řešení, které výrazně 

odlehčí dopravě v ulici Aug. Kra-
tochvíla. Pacal upozornil, že stu-
die plánuje ještě jeden výjezd na 
Rafaelovu ulici. „Množství aut, kte-
ré do lokality vjede, se nezmění. Pou-
ze budou mít řidiči více možností,“ 
poznamenal Pacal.  

Dodal, že už na setkání s veřejností 
říkal, že pokud všichni neustoupí ze 
svých představ, nenajde se kompro-
misní řešení. Netajil, že někteří lidé 
mají obavu, že zeleň ustoupí parko-
vacím místům, což není pravda. 

Hrůza naznačil další problém, a to 
děti, které chodí na Základní školu 
Benešova.

„Každý všední den přijíždí ke škole 
zhruba 150 automobilů, ze kterých 
vystupují školáci. Proto zvažujeme 
možnost, že by tato vozidla vjížděla 
do areálu školy, což by zvýšilo bezpeč-
nost školáků,“ nastínil Hrůza. 

Názory na úpravy sídliště se různí
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Školní kolektivy soutěžily v 
akci Masaryk a Třebíč a už znají 
výsledky. 
� Antonín Zvěřina

Vyhlášení výsledků soutěže škol-
ních kolektivů s tématem Masaryk 
a Třebíč se uskutečnilo v sobotu 29. 
února v Kamenném sále třebíčské-
ho zámku. Připomíná, že Tomáš. G. 
Masaryk se narodil před 170 lety, 
přesně 7. března 1850. Převzala nad 
ní záštitu senátorka Hana Žáková. 

Soutěž začala o letních prázdni-
nách a pokračovala přes celé první 
pololetí. Žáci se během ní mimo jiné 
setkali i s herci představujícími oso-
by 1. republiky a se senátorkou na ní 
spolupracovalo Muzeum Vysočiny 
Třebíč, Městská knihovna Třebíč a 
Státní okresní archiv Třebíč.

Datum 29. února byl vybrán také z 
toho důvodu, že i rok 1928, kdy pre-

zident Masaryk navštívil Třebíč a k 
němuž zejména se tedy soutěž vzta-
hovala, byl přestupný. Na předchozí 

akci navazuje zahájení výstavy vytvo-
řených žákovských prací. Prostory 
na ně poskytla Městská knihovna 

Třebíč, od pondělí 2. března budou 
vystaveny v jejím Zeleném salonku v 
hlavní pobočce v Hasskově ulici.

Zahájení výstavy se uskuteční v 
pondělí 2. března v 17 hodin, kdy v 
Hudebním salonku budovy knihov-
ny vystoupí Jitka Padrnosová ze Stát-
ního okresního archivu Třebíč, která 
návštěvníky seznámí s průběhem 
Masarykovy návštěvy Třebíče. 

Už od minulého roku je senátorka 
Žáková patronkou vzpomínkového 
setkávání u pomníčku prezidentů 
Masaryka a Beneše v Třebíči-Týně 
pod Koutkovou ulicí. Tato vzpo-
mínková shromáždění dříve organi-
zoval bývalý učitel Vlastimil Cabej-
šek, který senátorce organizaci loni 
předal. I letos se setkání koná v den 
výročí narození prezidenta Masary-
ka, tedy v sobotu 7. března ve 14:00 
hodin. Na akci se podílejí také tře-
bíčští skauti ze střediska Srdíčko a 
třebíčský Sokol. 

PREZIDENT Masaryk v podání Jaroslava Bašty se zasněně dívá na Třebíč z 
Hrádku.  Foto: archiv senátorky Žákové

Výstava připomene prezidenta Masaryka

Vegetační úpravy vybraných kru-
hových objezdů plánuje město Tře-
bíč. Úpravy se uskuteční od 16. břez-
na do 30. června. Jedná se o objezdy 
v ulici Znojemská, na Václavském 
náměstí, v ulici Táborská, v ulici 
Samešova, v ulici Velkomeziříčská a 
v ulici Míčova. Úpravy si vyžádají asi 
2,2 milionu korun.

Starosta Pavel Pacal naznačil, že 
dojde i k umístění kamenných prvků 
na motivy rosety v bazilice sv. Pro-
kopa. Barevná sklíčka nahradí květi-
ny a traviny. „Všechny kruhové objez-
dy nebudou stejné, každý bude jiný,“ 
vysvětlil Pacal.  Doplnil, že objezdy 
se budou pravidelně udržovat.    
 -zt-

Upraví kruhové objezdy
Až naprší a uschne, tak se jmenu-

je dokumentární festival Jeden svět, 
který se bude konat v Třebíči po 
deváté od pátku 20. do neděle 22. 
března. 

Vysychající řeky, vyprahlá pole, 
prázdné studny. Klimatická změ-
na se začíná dotýkat i našeho oko-
lí. I díky tomu se o problému mlu-
ví nejen mezi odborníky, ale také v 
médiích, v politice, a často i mezi 
přáteli v hospodě. 

Projevy environmentální krize v 
kontextu místní krajiny a role člo-
věka v ní bude řešit i letošní ročník 
Mezinárodního festivalu dokumen-
tárních filmů o lidských právech 
Jeden svět.

„Promítáním filmů nejen o klima-
tické krizi chceme ukázat globální 
rozměr celého problému a zaměřit se 
především na jeho dopady na lokál-
ní úrovni. Na problém nechceme jen 
upozorňovat, ale hledat jeho řeše-
ní a inspirovat ke konkrétní akci ve 
všech 37 městech, kde festival probí-
há. Zkrátka nechceme dál čekat, až 
naprší a uschne,“ říká ředitel Jedno-
ho světa Ondřej Kamenický.

Organizátoři třebíčského festiva-
lu vybrali z přibližně 50 snímků do 
Třebíče osm nejlepších. 

Nabízí témata, mezi kterými si 
vybere každý návštěvník festiva-
lu, od ekologie přes téma války, 

moderních technologií, ženských 
práv až po život s postižením. Fes-
tival se tradičně koná v hudebním 
oddělení Městské knihovny v Tře-
bíči v pátek, kdy budou uvedeny 
dva filmy, a o víkendu, kdy každý 
den budou uvedeny tři filmy v 16, 
18 a 20 hodin.

Přístupnost festivalu pro diváky s 
postižením se za poslední tři roky 
stala naprostou samozřejmostí a i 
v Třebíči se organizátoři snaží fes-
tival představit co nejširšímu pub-
liku. Jako již minulý rok, budou 
festivalové projekce probíhat i v 
domovech pro seniory.

„Místo výuky do kina!“ To během 
festivalu zazní ve spoustě škol. 
Jeden svět totiž pořádá ve všech 
městech, kde se festival odehrává, 
dopolední projekce pro školy. 

Také letos je pro ně připraven 
výběr filmů, které zaujmou všech-
ny věkové kategorie. Pro žáky a 
žákyně základních škol to jsou tři 
pásma krátkých filmů, pokrývající 
širokou škálu témat, od šikany přes 
rodinné vztahy až po životní pro-
středí. Pro středoškoláky a středo-
školačky jsou přichystány dva krát-
ké a čtyři celovečerní filmy. 

Všechny filmy v rámci školních 
projekcí jsou spojeny s následnou 
debatou.  -zt-

Připravili festival Jeden svět

Bude se hovořit o závislostech 
Odborný seminář Mgr. Jaroslava Františka Žáka pořádá ve středu 19. břez-

na od 16 hodin Centrum podpory rodin Ruth. Konat se bude v prostorách 
Centra Ruth na Karlově náměstí. Lektor Žák zodpoví otázky o závislostech, 
upozorní na varovné příznaky, které poukazují na užívání návykových látek, 
uvede, jak v těchto případech reagovat a odkáže na systém odborné péče. 

Žák je odborným vedoucím služby K-centrum Noe zaměřené na proble-
matiku drog v regionu. Absolvoval výcvik v integrativní psychoterapii, v 
systematické supervizi a koučování. S touto problematikou má také vlastní 
zkušenost.  -zt-

Centrum podpory rodin Ruth zve 
na 3. Setkání podporovatelů ochra-
ny nenarozeného života ve středu 
25. března. V 16 hodin začíná mše 
svatá s P. Jiřím Dobešem v koste-
le sv. Martina v Třebíči za ochranu 
nenarozených dětí, za nenarozené 
děti násilně potracené a za ženy, kte-
ré trpí po potratu. 

Dojde také k požehnání výstavy 
Život je dar – rozrůstající se rodina 
zaměřené na vývoj dítěte od poče-
tí po porod. V 17.30 hodin začí-
ná diskuze nad aktuálními tématy 
v prostorách Centra Ruth na Kar-
lově náměstí. Tam bude k zhlédnu-
tí výstava o mateřství Kořeny života 
Lucie Matějíčkové.   -zt-

V kostele sv. Martina se 
setkají podporovatelé života

Od Popeleční středy 26. února do 
19. dubna jsou nachystány, tedy i v 
Třebíči, papírové schránky, do kte-
rých během postní doby mohou 
lidé vhazovat své finanční příspěvky, 
které ušetříte odříkáním si během 
čtyřicetidenního postního období. 
Darovaný výtěžek využije Charita na 
pomoc lidem v tíživé situaci.

Popeleční středou začíná postní 
doba, takzvaná čtyřicetidenní, jejímž 
vrcholem jsou Velikonoce. Do post-

ních dní se nepočítají neděle. Půst má 
lidi vést k vnitřnímu obrácení a osvo-
bození od věcí a postojů, které srdce 
činí nesvobodné. Postní almužna má 
smysl jen tehdy, je-li spojena s odřek-
nutím si něčeho, co si člověk dopřává 
během roku. Může to být například 
káva, zákusek, maso. Jinou formou 
může být návštěva někoho, kterou js-
me stále odkládali nebo usmíření se s 
jiným člověkem, nesledování televize 
a internetu a podobně. -zt-

Začalo postní období
Celkem čtrnáct studentů ze tří 

středních škol se v úterý 11. února 
zúčastnilo spádového kola soutěže 
v uměleckém přednesu Wolkrův 
Prostějov. Jedná se o 63. ročník. 
Soutěžilo se ve dvou věkových kate-
goriích. 

Do krajského kola celostátních 
přehlídek ŠPÍL-BERG Brno, které 
se bude konat 26. března ve středis-
ku Volného času Lužánky, postou-
pili v první kategorii od 15 do 17 let 

studenti Kvido Kratochvíl a Eliška 
Kostková z Katolického gymnázia 
Třebíč. Ve druhé kategorii od 18 do 
21 let zvítězili studenti Jan Míšek a 
Vojtěch Chytka, oba z Katolického 
gymnázia Třebíč. Postup do kraj-
ského kola získala i studentka Jana 
Kopečková z Obchodní akademie 
a Hotelové školy Třebíč. V poro-
tě usedli Jaroslav Dejl, Miroslava 
Kučerňáková a Eva Bazalová. -zt-

V recitační soutěži bylo 
úspěšné katolické gymnázium
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Dlouhodobé i krátkodobé 
stáže nabídla svým studentům 
Střední průmyslová škola sta-
vební.   
� Antonín Zvěřina

Zahraniční stáže představili učitelé 
a žáci Střední průmyslové školy sta-
vební ve čtvrtek 16. ledna. Žáky ško-
ly a hosty přivítal ředitel Jiří Kurka. 
V úvodu konstatoval, že mezinárod-
ní spolupráce je pro školu a studen-
ty velkým přínosem.  

„Chceme mezinárodní spolupráci 
přiblížit i těm, kteří ji dosud nezažili. 
Myslím si, že je to velká možnost pro-
pagace naší školy,“ naznačil Kurka. 
Následně předal slovo Daně Michál-
kové, která stáže zaštiťuje. 

Nejprve připomněla historii mezi-
národních projektů. Ty začala ško-
la využívat v roce 2000. „Projekty 
v prvopočátcích procházely různými 
problémy a měly je na starosti kolegy-
ně, které už na škole nepracují,“ upo-
zornila Michálková. 

Doplnila, že nyní projekty čer-
pají peníze z programu Erasmus+. 
Během projektů studenti školy na-
vštívili 17 evropských zemí se 183 
pobyty. „Dnes budou prezentovány 
krátkodobé i dlouhodobé stáže,“ infor-
movala Michálková. 

Další projekty
Konstatovala, že škola připravuje 

další projekt pro letošní rok a musí 
se připravit na změny v roce 2021. 
Zatím Evropská unie neví, jak se 
bude program jmenovat. Pouze se 
objevily informace, že na progra-
my se nejméně zdvojnásobí peněžní 
prostředky.  

Mají za cíl, aby každý druhý stu-
dent odborných škol vyjel do 
zahraničí. „Naše škola by ráda 
v tomto trendu pokračovala,“ nastí-
nila Michálková. Nejprve studen-
ti představili krátkodobou stáž ve 
Velké Británii. Tu ve výcvikovém 
středisku v Plymouth absolvova-
li studenti Dominika Černá, Eliška 
Dočekalová, Jana Dočekalová, Pet-
ra Pospíšilová, Libor Sobotka a Jan 
Vondráček.

Studenti před odjezdem absolvo-
vali teoretickou a anglickou přípra-
vu. Ta byla rozdělena do dvou částí, 
na odbornou a jazykovou. 

První den strávili účastníci v jazy-
kové škole, kdy se dozvěděli, co 
se v Anglii může a co se nesmí. 
Nechyběla prohlídka města. Pak už 
následoval odborný výcvik, kde se 
studenti dozvěděli, jak pracují sta-
vebníci v Anglii.

Nejprve si vyzkoušeli jednodušší 
úkony, později přecházeli ke složitěj-
ším. Vyzkoušeli si například výstav-
bu tepelně izolované stěny. „Zkouše-
li jsme i omítat. Zpočátku nám to moc 
nešlo, ale postupně jsme se do toho 
dostali. A zjistili jsme, že kdybychom 
měli omítat celý dům, asi nám upad-
nou ruce,“ řekla jedna z účastnic. 

Součástí bylo i zpracování studií, 
které se týkaly udržitelného rozvo-
je a termografie. Studenti bydleli po 
dvou v anglických rodinách. Ve vol-
ném čase navštívili tamní muzeum 
zaměřené na osídlování Ameriky. 

Navštívili i pobřeží, odkud lodě do 
zámoří vyplouvaly. 

Rozšíření znalostí
Na závěr studenti připustili, že si 

rozšířili odborné znalosti, doplnili 
si jazykovou výbavu a poznali jinou 
kulturu. Slova se opět ujala Michál-
ková, která zdůraznila, že na přípra-
vu projektů není sama. 

Jmenovala Vlastu Kostkovou či 
Vilmu Burdovou. Posledně jmeno-
vaná se následně chopila mikrofo-
nu. Představila německého školní-
ho partnera Staatliches Berufliches 
Schulzentrum Pfarrkirchen, se kte-
rou třebíčská škola spolupracuje již 
deset let. 

Začátky spadají do roku 2010, kdy 
se obě školy dostaly do kontaktu. 
„Od té doby úspěšně spolupracujeme,“ 
poznamenala Burdová. Doplnila, že 
škola se nachází v Dolním Bavorsku 
a nezabývá se jenom výukou staveb-
nictví. Výuku v ní absolvuje zhruba 
2500 žáků.  

Za výhodu považuje Burdová 
vzdálenost, která obě školy dělí, což 
činí 330 kilometrů. To umožňu-
je užší spolupráci. Škola se nachází 
v malebném bavorském městečku 
Pfarrkirchen. Žije v něm asi třináct 
tisíc obyvatel. 

Obě školy spolupráci využívají 
k návštěvám a stážím.  Na prvním 
místě se snaží o rozvíjení odbor-
ných dovedností. „Naši studenti pra-
cují v tamních dílnách samostatně či 
s německými studenty. Součástí jsou i 
odborné exkurze,“ naznačila Burdo-
vá.

Obě školy se snaží spoluprá-
ci využít ke sportování, například 
k fotbalovému zápasu. Po krátko-
dobých stážích se třebíčská škola 
domluvila s partnerskou německou 
školou i na dlouhodobých stážích.  
Nejedná se o pobyt v řádu dvou či 
tří týdnů, ale čtyř měsíců. 

„Jedná o stáž přímo v tamních fir-
mách. V loňském roce se tato stáž 
uskutečnila poprvé a vyslali jsme cel-
kem čtrnáct stážistů. Musím jen zdů-
raznit, že se konají i za podpory tam-
ních politických činitelů, kteří mají 
velký zájem na setkávání mladých lidí 
z obou států,“ dodala Burdová. 

Dlouhodobé stáže se zúčastnili 
zedníci Martin Kratochvíl, Miroslav 
Auer, Tomáš Horký a instalatéři Jiří 

Křivánek a Tereza Prokopová. Stu-
denti bydleli v malé vesničce vzdále-
né dva kilometry od Prarrkirchenu. 
Jednalo se o dřevěné chatky vyba-
vené základními spotřebiči. Během 
pobytu se například zúčastnili piv-
ního festivalu či navštívili Mnichov. 
Chodili také na procházky a koupali 
se v blízkém jezeře. 

Naučili se německy
Tomáš Horký přiznal, že měl 

výhodu v tom, že někteří jeho kole-
gové ovládali angličtinu. Postupně 
se dorozumíval i s pracovníky, kteří 
uměli pouze německy či bavorsky, 
což je německé nářečí. 

„Pokud jde o pobyt, na čtyři měsí-
ce ztratíte rodinu a přátele a nezbý-
vá vám nic jiného, než se přizpůsobit. 
Musíte se o sebe postarat včetně jídla. 
Na začátku jsem neuměl vůbec němec-
ky, tak jako klad beru to, že nyní se 
umím domluvit,“ poukázal Tomáš. 

Potěšilo ho, že si mnoho věcí, které 
znal pouze teoreticky, mohl vyzkou-
šet v praxi. „Spousta věcí se také 
v Německu dělá jinak,“ sdělil. Našel 
si nové přátele, se kterými je stále 
v kontaktu. Za negativum považuje 
velkou vzdálenost od domova. 

Miroslav Auer pracoval v rodin-
né firmě vzdálené 25 kilometrů od 
místa dočasného bydliště. Také on 
si ze stáže odnesl mnoho pracov-
ních zkušeností. „Určitě na pobyt 
nikdy nezapomenu. A máme perspek-
tivu tam v budoucnu pracovat,“ pou-
smál se. I jeho potěšila možnost roz-
šíření jazyka. Za negativa považuje 
v Německu nedostatečný systém 
hromadné dopravy. 

Michael Svoboda poukázal, že 
do firmy dojížděl vlastním autem. 
Pracoval od pondělí do čtvrtka od 
sedmi hodin do sedmnácti hodin, 
v pátek do dvanácti hodin. Během 
pobytu pracoval na dvou stavbách. 

Připustil, že v Německu se při stu-
diu více dává důraz na praxi. Za nej-
větší plus považuje osamostatnění. 
„Jsem rád, že jsem mohl mnoho věcí 
vyzkoušet,“ naznačil. 

Jazyk se učil už na základní škole. 
Netajil, že si nyní dokáže představit 
i práci v zahraničí. 

Martin Kratochvíl pracoval jako 
zedník a na pracoviště dojížděl 
firemním autem. Zúčastnil se i spo-
lečného grilování pořádaného fir-

mou, kde zjistil, že všichni jeho 
kolegové jsou příjemní a přátelští 
lidé. 

Zopakoval pozitiva svých předřeč-
níků. Připomněl, že potěšující byl i 
finanční bonus, který za práci dostá-
vali. Připustil, že čtyři měsíce mimo 
školu jsou dost na to, aby student 
vypadl z rytmu a kdo uvažuje nad 
studiem na vysoké škole, měl by tak 
dlouhodobou stáž zvážit. 

Jiří Křivánek souhlasil také se svý-
mi předřečníky. „Bohužel jsme praco-
vali od rána do večera a neměli mnoho 
volného času, pouze o víkendech. Šéf 
nám nabídl, že kdykoli můžeme do 
Německa přijet pracovat,“ uvedl. 

Tereza Prokopová pracovala v ter-
málních lázních. Zkusila si spoustu 
věcí, které se netýkaly pouze insta-
latérství. Potěšilo ji, že si se svými 
novými kolegy užila i spoustu zába-
vy. Druhou polovinu stáže strávila u 
jiné firmy, kde si vyzkoušela mnoho 
dalších věcí. 

Dobrá parta
„Stáže jsem se chtěla zúčastnit 

z mnoha důvodů, pro osobnostní i 
odborný rozvoj,“ naznačila. Potěši-
la ji také dobrá parta, která ze ško-
ly na stáž vyrazila. Přiznala, že tam-
ní lidé jsou pracovití a mnozí lidé 
u nás by si z nich měli vzít příklad. 
„Rozhodně bych každému doporučila 
žít na čas v jiné zemi,“ uzavřela svoje 
vyprávění.  

Před vydáním certifikátů všem 
účastníkům dlouhodobé stáže ještě 
promluvil ředitel Jiří Kurka. Zdůraz-
nil, že účastníky účast nic nestála. 
„Člověk se musí přizpůsobit prostředí, 
do kterého se dostane,“ naznačil. 

Netajil, že u nás jsou lidé až příliš 
rozmazlení, kdežto v Německu jsou 
lidé zvyklí pracovat. „V Bavorsku 
platí, když se pracuje, tak se pracuje, 
když se bavíme, tak se bavíme,“ nastí-
nil. Připustil, že náš školský systém 
je příliš teoretický.  

„Určitě jste si všimli přístupu němec-
kých firem. To bohužel naše firmy neu-
mí. Aby praktikanty pustily k tomu, 
k čemu je pustí v Německu. Často říka-
jí, nás to zdržuje. Ty firmy v Bavorsku 
to také zdržuje, ale vědí, že si vycho-
vávají další pracovní sílu. To bych si 
u nás velice přál,“ uzavřel prezentaci 
ředitel Kurka.  

NA SNÍMKU studenti, kteří pracovali dlouhodobě v Německu.  Foto: Antonín Zvěřina

Studentům se práce v zahraničí líbila
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Nová výstava v prostorách tře-
bíčského Alternátoru ukazuje 
výjimečnost podnikatele Tomá-
še Bati. 
� Antonín Zvěřinaa

Příběh obuvnického magnáta od 
dob Rakouska-Uherska až do jeho 
tragické smrti, která zasáhla nejen 
prvorepublikové Československo, 
ale celý svět. Tak lze shrnout výstavu 
o Tomáši Baťovi, která začala v Eko-
technickém centru Alternátor v Tře-
bíči. 

Alternátor sídlí v areálu bývalé 
obuvnické továrny, která je neroz-
lučně spjata se jménem Jana Anto-
nína Bati. Byl to ale jeho nevlast-
ní bratr Tomáš Baťa, kdo ji v roce 
1931 koupil od tehdejší Moravské 
banky. Ta spravovala majetek sestá-
vající ze zdejších koželužen Karel 
Budischowsky a synové a obuvnické 
továrny BUSI. 

Skončil tragicky
V roce 1930 však na republiku 

dolehla hospodářská krize a Morav-
ská banka jej nabídla k prodeji. Výsta-
va „Baťa, jak ho (ne)známe“ je věno-
vána právě 90. výročí této události. 
Bohužel, Tomáš Baťa třebíčské pod-
niky příliš dlouho vést nemohl, pro-
tože zemřel v roce 1932 při leteckém 
neštěstí. Ani tato tragédie není na 
výstavě opomenuta. 

Výstava sestává z panelů, na kterých 
jsou přetištěny zvětšeniny článků a 
inzerátů firmy T. a A. Baťa, jak se pod-
nik jmenoval až do května 1931, kdy 
byl transformován na akciovou spo-
lečnost. Ono „A.“ bylo jakousi vzpo-
mínkou na staršího Tomášova bratra 
Antonína, který zemřel v roce 1908 na 
tuberkulózu; právě na něj bylo vysta-
veno veřejnoprávní oprávnění k pro-
vozování živnosti, z níž později vznikl 
tento nadnárodní koncern. 

Je patrné, že k transformaci došlo 
v době, kdy Baťa koupil třebíčskou 
továrnu, a výstava se zabývá zejména 

právě obdobím před tímto okamži-
kem. Co bylo předtím, než Baťa přišel 
do Třebíče? Jak si vedl? Díky čemu se 
dokázal dostat tak vysoko? Měl nějaké 
nepřátele? 

Na to vše se pokouší odpovědět 
výstava, na jejíž dnešní vernisáž se při-
šla mimo jiné podívat senátorka Hana 
Žáková, poslankyně Monika Obor-
ná, náměstci hejtmana Kraje Vysoči-
na Martin Hyský a Martin Kukla, tře-
bíčští místostarostové Pavel Janata a 
Vladimír Malý, třebíčští zastupitelé 
Marie Dudíková, Jaromíra Hanáčková 
a Rostislav Štork či ředitelka Krajské 
hospodářské komory Kraje Vysočina 
Petra Poláková. 

Úvodní slovo pronesl předseda 
spolku Ekobioenergo Richard Hor-
ký, výstavou provedl její kurátor 
Milan Krčmář, o hudební doprovod 
se postaral Jaroslav „Krtek“ Truksa 
z třebíčského divadelního souboru 
Ampulka. 

Drtil drahotu
K výstavě byl vydán i sborník, v 

němž je částečně přetištěn časopis 
„Laciné čtení“ z roku 1923, který se 

obsáhle věnoval osobnosti Tomáše 
Bati. Tehdy na sebe totiž tento obuv-
nický továrník, jemuž podobných v 
té době byla celá řada, upozornil akcí 
„Baťa drtí drahotu“ – a z řadové-
ho továrníka se stal velkopodnika-
tel mezinárodního formátu. V čem 
tato akce spočívala, se lze dozvědět 
taktéž na výstavě, která potrvá až 
do letních prázdnin. Koná se v tře-
bíčském Alternátoru v ulici Tomáše 
Bati 1083. 

V úvodu Horký dále uvedl, že 
původní majitelé továrny, rodina 
Budischovských, nezvládli po prv-
ní světové válce přechod na výro-
bu v době míru. Připomněl, že sice 
došlo k likvidaci koželužařství, ale 
nově se začaly v areálu vyrábět pun-
čochy. Upozornil na typické cihlo-
vé objekty v areálu, které nahradi-
ly původní nevyhovující budovy. 
V jednom z nich plánuje Horký 
vybudovat 48 bytů. 

„Koncern Baťa byl největší na světě 
v rámci republiky,“ upozornil Hor-
ký. Doplnil, že Tomáš Baťa byl sta-
rostou Zlína a s nadsázkou konsta-
toval, že on takové ambice v Třebíči 

nemá. Krčmář připomněl strate-
gii Bati, kdy po válce po vyhlášení 
devalvace koruny přestali lidé naku-
povat. 

„Vymyslel, jak opět ekonomiku roz–
hýbat. Sice snížil výplaty, ale začal 
nabízet velice lacině obuv. Jen musím 
upozornit, že Baťa lidem nižší výpla–
ty kompenzoval mnoha benefity,“ 
naznačil Krčmář. Poznamenal, že 
právě tato strategie umožnila Baťovi 
budovat nové haly a továrny.

Myslel na pohodlí 
Zdůraznil, že Baťa se nad dělní-

ky nikdy nevyvyšoval, naopak čas-
to mezi nimi pobýval. Přítomným 
vysvětlil i inzertní politiku firmy, na 
kterou upozorňuje další část výsta-
vy. Horký poukázal, že Baťa dbal 
i na pohodlí svých zaměstnanců. 
Jeho židle továrna využívala až do 
roku 2000, kdy došlo k její likvida-
ci. 

Krčmář netajil, že ne všichni lidé 
Baťu obdivovali, zejména komunis-
té měli proti němu výhrady. Dokon-
ce uvažoval, že z Třebíče z těchto 
důvodů odejde. Připomněl i jeho 
školy pro pracující, které měly vyso-
kou úroveň. Krčmář také nazna-
čil, že byl Baťa navržen na ministra 
obchodu, ale tuto funkci nepřijal. 

Část výstavy se věnuje i tragické-
mu konci Tomáše Bati, kdy v čer-
venci roku 1932 zahynul společ-
ně s pilotem při leteckém neštěstí. 
Tato událost vzbudila pozornost 
v celém světě. „Baťa byl výjimečný 
člověk, který ovlivnil celý svět,“ sdělil 
Krčmář. 

Horký upozornil na další výročí, 
kdy letos uplyne 20 let od chvíle, 
kdy šla továrna do konkurzu. Maji-
telé nedokázali reagovat na rozpad 
trhu v bývalém Sovětském svazu. 
„Musím jen říci, že přestavba celého 
areálu by nebyla možná bez spoluprá–
ce s městem Třebíč,“ zdůraznil Horký. 
Ukončení výroby a následnou pře-
stavbu areálu si zde lidé připomenou 
v sobotu 27. června.  

VÝSTAVOU provedl přítomné její kurátor Milan Krčmář. 
 Foto: Antonín Zvěřina 

Výstava mapuje život Tomáše Bati

Soutěž T-Profi – talent pro firmy se uskutečni-
la ve středu 12. února v Ekotechnickém centru 
Alternátor v Třebíči. Pořádala ji Krajská hospo-
dářská komora Kraje Vysočina. Z každého okresu 
se jí účastnil jeden tým.

„Jedná se o polytechnickou soutěž pro tři studenty 
s odborným zaměřením ve věku 15 či 16 let a tři žá–
ky základních škol z páté třídy,“ vysvětlila Damar 
Žufanová z Hospodářské komory Praha. 

Doplnila, že za určitý časový limit tři hodiny 
musí tým sestavit ze stavebnice Merkur model, 
který před soutěží neznají. 

Kritériem při hodnocení bude i kvalita modelu. 
„Nejúspěšnější tým se kvalifikuje do celonárodního 
kola, které se uskuteční 16. dubna v Praze. Tam se 
utká všech čtrnáct krajů a soutěž bude určitě nároč–
nější. Účastní se i dva zahraniční týmy z Rakouska a 
Polska,“ informovala Žufanová.

„Prostory třebíčského Alternátoru jsme si vybrali z 
toho důvodu, protože se jedná o technické centrum 
a také z toho důvodu, že provozovatel Richard Hor–
ký je i předsedou Krajské hospodářské komory Kraje 
Vysočina,“ uvedla Petra Poláková z této komory.  

Naznačila před vlastní soutěží, že soutěž si kla-

de za cíl prohloubit základní praktické dovednosti 
nezbytné pro úspěšné uplatnění v profesní praxi.

Účastníci tak předvedou své logické myšlení, 
jemnou motoriku a také schopnost vypořádat se 
s technickými úkoly. Právě technická problemati-
ka je nedílnou součástí strojírenství a strojírenské 
výroby, která je nejsilnějším a nejrozšířenějším 
odvětvím národního hospodářství České repub-
liky. 

„Hospodářská komora ČR pořádáním soutěží T–
PROFI – talenty pro firmy reaguje na požadavky 
svých členů, kteří stále varují před hrozbou úbytku 
zkušených pracovníků a celkovým nedostatkem tech–
nicky zdatných zaměstnanců,“ zdůraznila Poláková. 
Výběr týmů byla záležitost jednotlivých okresních 
komor. 

Před vyhodnocením soutěže k soutěžícím pro-
mluvil předseda komise Boris Štraub. Upozornil, 
že všechny týmy se nedržely předepsaného postu-
pu. 

„Při hodnocení jsme přihlédli k tomu, zda jste 
použili všechny předepsané součástky a zda je model 
funkční. Mnozí jste podcenili estetiku modelu, která 
výrobek prodává,“ poukázal. 

Výsledky vyhlásil moderátor Radek Menčík. 
Pátý skončil tým Havlíčkobrodska, čtvrtý tým 
Pelhřimovska, o druhou příčku se dělily týmy 
z Jihlavska a Žďárska a z vítězství se radoval domá-
cí třebíčský tým. Všechny týmy přiznaly, že členo-
vé se na soutěži sešli poprvé.  -zt-

NA SNÍMKU vítězný tým z Třebíče. 
 Foto: Antonín Zvěřina

V celokrajské soutěži zvítězili Třebíčané
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Připravovaná rekonstrukce 
centrálního třebíčského Karlova 
náměstí kulturní život neohrozí, 
říká ředitelka městského kultur-
ního střediska Jaromíra Hanáč-
ková.
� Antonín Zvěřina

Jakou roli hraje městské kulturní 
středisko v rámci města Třebíč?

Městské kulturní středisko v Třebí-
či má roli dvojitou. Zajišťuje kulturní 
vyžití pro občany a také provoz info-
center a památek pro turisty. V letech 
dřívějších kulturní činnost převyšo-
vala, ale díky nárůstu turistů se obě 
oblasti postupně vyrovnávají. 

V oblasti kultury je naším cílem 
širokou nabídkou uspokojit všech-
ny věkové skupiny, od dětí z mateř-
ských škol až po seniory. Se stejnou 
péčí připravujeme akce i pro všechny 
sociální skupiny. 

V naší nabídce naleznete nejen kla-
sickou kulturní produkci - divadel-
ní představení, koncerty a filmové 
projekce se vstupným, ale i náročné 
veřejné akce, festivaly i slavnosti, na 
kterých se vstupné neplatí. My oprav-
du chceme, aby si z kulturní nabídky 
v Třebíči vybral každý.  

Která z akcí v loňském roce vás 
nejvíce potěšila?

Mě těší všechny akce, které pořádá-
me a které se líbí lidem. Když je plná 
Podzámecká niva, náměstí, nádvo-
ří zámku či jiný prostor, nabíjí mě 
to energií do další práce. Určitě mě 
potěšil první ročník festivalu Václava 
Hudečka, byla to vydařená premiéra. 

Radost jsem měla i ze Dne měs-
ta, který jsme spolupořádali s radni-
cí. Potěšila mě návštěvnost a klad-
né ohlasy. A nesmím zapomenout 
na Vánoční náměstí. O moderním 
a zároveň romantickém pojetí této 
akce jsem snila patnáct let a loni se to 
podařilo.  

Přispěly k tomu nové stánky, 
nové osvětlení?

Jednoznačně. Osvětlení jsme 
s vedením města vybírali z několi-
ka variant a věděla jsem tedy, jak to 
bude vypadat. 

Ale přiznám se, že takhle kladné a 
vřelé ohlasy jsem nečekala. A neby-
lo to jen o osvětlení, rozšířili jsme 
betlém, k dispozici byly nové dře-
věné stánky, i zvonička byla cent-
rem pozornosti, tohle všechno lidé 
ocenili. I program se setkal s klad-
ným ohlasem. Pokud jde o  nabídku 
prodejců, snažili jsme se především 
lidem zajistit kvalitní občerstvení. 
Podařilo se nám naplnit cíl, obyvate-
le města přilákat, uspokojit a kladně 
předvánočně naladit. 

Kromě festivalu Václava Hudeč-
ka a Dne města, uskutečnila se ješ-
tě nějaká akce poprvé?

Určitě oslavy 17. listopadu. Ty se 
každoročně konaly jako komorní 
akce u sousoší svatých Cyrila a Meto-
děje, loni to bylo poprvé s velkým 
pódiem a videomappingem. 

Bude to tak i letos a v příštích 
letech?

Ne, jednalo se o výjimečnou 

záležitost ke 30. výročí. Vrátíme se 
opět ke komornějšímu připomenutí, 
což si myslím, že této akci sluší. 

Připravuje městské kulturní 
středisko něco nového v letošním 
roce?

Připravujeme celodenní dřevoru-
becké závody. Uskuteční se na Kar-
lově náměstí v polovině září. Musím 
jen upozornit, že v brzké době za-
čne rekonstrukce našeho centrální-
ho náměstí. Pokud by k začátku pra-
cí došlo do tohoto termínu, máme 
v záloze náhradní místo na Hrádku. 
Věřím, že to bude atraktivní klání.

Zmínila jste rekonstrukci Kar-
lova náměstí, bude možné složité 
akce, které se tam konají, někam 
přemístit?

Máme k dispozici Podzámeckou 
nivu a Hrádek, kde jsme si již vyzkou-
šeli, že je to vhodný prostor pro pořá-
dání některých akcí. A v souvislosti 
s touto lokalitou jsem si vzpomněla 
na další premiérovou akci. Uskuteč-
ní se tam rekonstrukce bitvy jako při-
pomínka  75. výročí ukončení druhé 
světové války. Dalším prostorem je 
pak zámecké nádvoří, které využívá-
me po dohodě s Muzeem Vysočiny. 
S ředitelem Jaroslavem Martínkem 
máme skvělou spolupráci. 

Můžete přiblížit zmiňovanou bit-
vu?

Starosta města Pavel Pacal si přál 
důstojnou připomínku tohoto výro-
čí. Akce má název Osvobození 1945 
a velkolepým způsobem přiblíží náv-
štěvníkům atmosféru bojů poslední 
světové války. 

Nebudou chybět ruské, německé 
a rumunské jednotky, bohatě bude 
zastoupena vojenská technika, máme 
přislíbený i přelet stíhacího letounu. 

Akční ukázky budou ozvučené a 
komentované. Účinkovat budou klu-
by vojenské historie z Třebíče i celé 
republiky.  Počítáme s účastí asi 120 
uniformovaných příslušníků různých  
armád, nebude chybět vojenská polní 
nemocnice. K historické akci se připojí 
i výsadkáři z Náměště nad Oslavou. 

Celá tahle paráda se uskuteční 
v sobotu 13. června. Termín jsme 
vybrali jednak z důvodu předpokla-
du stabilnějšího počasí, ale i z důvodu 
snahy o maximální rozsah akce. Plá-
novaná masová účast tolika vojen-
skohistorických klubů a spolků by 
ve vytíženém měsíci květnu nebyla 
možná.  

Všechny tradiční akce, na které 
jsou lidé zvyklí, se opět letos usku-
teční?

Ano. Věřím, že rekonstrukce Karlo-
va náměstí nezačne dřív, než se v čer-
venci uskuteční filmový festival Filmy 
pro Karla IV. Podzimní a zimní akce 
včetně Svatomartinských slavností a 
adventního programu jsme připrave-
ni realizovat v jiných veřejných pro-

storách.  Třebíčany o nic neošidíme, 
všechny oblíbené akce uspořádáme 
stejně jak v minulých letech.

Připravuje se rekonstrukce 
Národního domu, do jaké míry 
toto ovlivní pořádání kulturních 
akcí?

Je to ještě daleko. Po ukonče-
ní prací na návrhu projektu přijde  
období jeho představení veřejnos-
ti a shromažďování připomínek. 
Samotná rekonstrukce podle mých 
informací pak potrvá nejméně dva 
roky. Kulturní středisko má ale 
dostatek náhradních prostor, kam 
může akce z Národního domu pře-
sunout. 

Jedná se o areál divadla Pasáž 
včetně kina a sálů v budově Fóra. 
Věřím, že rekonstrukce Národního 
domu přispěje k tomu, že se z něj 
stane moderní víceúčelový objekt. 

Budou tady i místa k odpočinku, 
výstavní prostory, více možností 
občerstvení, nové šatny a sociálky, 
podmínky pro atraktivní celodenní 
využívání. 

A přitom ten komplex nic neztratí 
ze své jedinečnosti.  Možná dojde k 
menšímu snížení kapacity velkého 
sálu, to však bude kompenzováno 
větším pohodlím a komfortem náv-
štěvníků. 

Pokud jde o turistický ruch, jak 
vnímáte loňský rok?

Loni se nám podstatně zvýšila 
návštěvnost centrálního infocent-
ra v Národním domě a také Zadní 
synagogy a celého židovského měs-
ta. Musím jen upozornit, že náš cíl 
už není jen v nárůstu počtu turistů. 
Pracujeme intenzivně na tom, aby u 
nás lidé zůstávali delší čas. Potřebu-
jeme, aby návštěvníci nejen v rámci 
jednodenního výletu navštívili naše 
památky UNESCO, ale aby v našem 
městě jedli, spali, navštěvovali kultur-
ní akce a další atraktivity a hlavně – 
aby se sem vraceli.

Má město dostatečné kapacity 
na zajištění zázemí pro vícedenní 
turisty?

Co do počtu lůžek jsou kapacity 
dostatečné. Ale chybí nám tady více 
kvalitních  velkokapacitních uby-
tovacích zařízení, jako je například 
hotel Atom. 

Chybí nám tady také specifické 
stravování, například košer restaurace 
pro ortodoxní Židy. Zaznamenáváme 
nárůst návštěvníků z Izraele a USA. 
Jedná se často o lidi, kteří tady hledají 
svoje kořeny, chtějí poznat místa, kde 
se narodili a žili jejich předkové. Je to 
většinou movitá i náročná klientela a 
my pro ni potřebné zázemí v dosta-
tečné míře zatím nemáme. 

Na farnost baziliky sv. Prokopa 
nastoupil nový farář P. Pavel Opat-
řil, již jste navázali spolupráci?

Setkali jsme se ještě v době, kdy 
tady působil farář Holík. Ten mě 
s ním seznámil. Spolupráce fungu-
je stejně jako za jeho předchůdce. 
Dokonce nás otec Opatřil veřejně 
pochválil při pořádání živého betlé-
mu, což mě hodně potěšilo. Stejně 
tak výborně spolupracujeme s třebíč-
ským děkanem P. Jiřím Dobešem. 

Takže nabídka kulturních akcí je 
vyvážená?

To musí posoudit diváci, ale já 
věřím, že ano. Rozhodně o to usiluje-
me a návštěvnost našich akcí potvr-
zuje, že jsme přinejmenším na dobré 
cestě. Samozřejmě nesmíme usnout 
na vavřínech. Pokud se objeví 
nějaký nový populární žánr, anebo 
pokud nám lidé sdělí svá konkrétní 
přání, snažíme se vždy v programo-
vé skladbě přizpůsobit a vyhovět. 
Příkladem je třeba produkce muziky 
televize Šlágr. Sice to není můj šálek 
kávy, ale popularita této muziky je 
zejména u starších ročníků nesporná 
a kolegyně z programového odděle-
ní to dobře vědí. Stejné je to i s  tra-
vesti show. Lidé se chtějí bavit a my 
jsme tu od toho, abychom jejich 
zájmu vyhověli. 

Pracovní kolektiv městského 
kulturního střediska je určitě hod-
ně vytížený a pracuje se i po veče-
rech. Jak byste ho zhodnotila?

Jsou to super lidi s opravdovým 
nadšením. Pracuje se nejen po veče-
rech, ale i o víkendech a o svátcích. 
Sezóna u nás nikdy nekončí, provo-
zy cestovního ruchu zažívají největ-
ší nápor v letních měsících, kultura 
zase v zimě. Tady máme nejvíc prá-
ce  v prosinci, naše sály jedou napl-
no a k tomu náročné venkovní akce 
– Advent, Mikuláš, Vánoční náměs-
tí.... 

To pak lidé doslova padají na ústa. 
Také u nás v současnosti dochá-
zí ke generační výměně a noví lidé 
se do těchto náročných podmínek 
nehledají zrovna lehce. V mužském 
kolektivu ale máme převážně aktivní 
muzikanty a to jsou ti opravdoví srd-
caři. Poděkovat bych ale chtěla úpl-
ně všem.  

Jaká je spolupráce s ostatními 
organizacemi, které se zabývají 
kulturou?

Nemyslím, že by tu byla nějaká 
rivalita. Spolupracujeme například 
s knihovnou, letos budeme společně 
pořádat Nezvalovu Třebíč. Společné 
akce pravidelně organizujeme také 
s Domem dětí a mládeže, naším vel-
kým partnerem je třebíčská základní 
umělecká škola. 

Nabídkou spolupráce se snažíme 
vycházet vstříc i různým neziskovým 
organizacím, které chtějí pořádat 
akce v našich prostorách. 

Co říkáte na otevření komunitní-
ho centra vybudovaného z bývalé-
ho kina Moravia?

Objekt je velmi vydařeně zrekon-
struovaný. Provozovateli, organiza-
ci STŘED fandím a věřím, že se mu 
podaří ve spolupráci s Vrátky a další-
mi uživateli naplnit účel, proč v Třebí-
či komunitní centrum vzniklo. 

Co byste popřála obyvatelům 
města do nového roku?

Více vzájemné laskavosti a pocho-
pení. Věřím, že si i v nelehké době lid-
stvo svoji správnou cestu najde a že 
pozitivní přístup zvítězí. Život máme 
jen jeden a měli bychom jej prožít 
spokojeně pro sebe a potřebně pro ty 
druhé. Věřím, že v tom je jeho smysl 
a naplnění.  

Hanáčková: Těší mě akce, které se líbí

Jaromíra

Hanáčková
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Ještě letos chce ČEZ vypsat výběrové řízení na doda-
vatele a do dvou let budeme znát jméno firmy, která 
bude nové bloky stavět,“ potvrdil starosta po setkání 
s ředitelem společnosti Elektrárna Dukovany II Mar-
tinem Uhlířem. ČEZ nyní také zpracovává dokumen-
taci pro územní řízení, která by měla být dokončena 
v polovině roku 2021. Povolení bude vydávat staveb-
ní úřad v Třebíči a vydání rozhodnutí se očekává na 
konci roku 2021. Incomingový tým

V Třebíči si velmi dobře uvědomují význam a velikost připravované inves-
tice, která ovlivní život ve městě, ale i v celém regionu. „Je to jasná zpráva 
pro současné studenty, budou mít možnost zapojit se do výstavby a provo-
zu nové elektrárny. Stejně jako se Třebíč rozrostla a rozvíjela při výstavbě 
současné jaderné elektrárny, očekáváme, že i v následujících letech bude 
Třebíč hlavním centrem energetického regionu,“ je přesvědčený starosta 
Třebíče Pavel Pacal. Také proto na radnici pracuje incomingový tým, který 
se věnuje přípravě města na největší stavbu v  dějinách novodobé České 
republiky. Díky jejich jazykovému vybavení jsou schopni reagovat na dota-
zy zahraničních firem, shromažďují aktuální informace, věnují se přípravě 
nové průmyslové zóny a také parcel pro bydlení. Na březen připravuje in-
comingový tým seminář pro starosty z okolí. „Budeme se ptát, v čem může 
město Třebíč obcím pomoci a také se budeme věnovat aktuálním informa-
cím o přípravě výstavby,“ sdělil starosta Pavel Pacal. Výbornou a dlouho-
dobou spolupráci s incomingovým týmem oceňuje předseda Energetického 
Třebíčska Vítězslav Jonáš.  „Třebíč je zakládajícím členem sdružení a sedm 
let se zajímá o budoucnost regionu, který je životně spjat s existencí jader-
né elektrárny. Nechybí na důležitých jednáních a bedlivě sleduje přípravné 
kroky ČEZ i státu.“

Základní školy v Třebíči se zapojily do projektu Ja-
derná akademie, který připravilo Energetické Tře-
bíčsko ve spolupráci s Jadernou elektrárnou Duko-
vany. Jedná se o navázání spolupráce se základními 
školami a také středními, které dosud nejsou part-
nerskými školami.  V současné době probíhá inten-
zivní příprava procesu výstavby nových jaderných 
bloků v Dukovanech. S tím souvisí také příprava škol 
a studentů. „Uvědomujeme si, že učitelé jsou nositeli 
informací a mají na své studenty i okolí vliv. Proto 
bychom je rádi vybavili potřebnými a aktuálními in-
formacemi. Zároveň školy navážou užší spolupráci 
s elektrárnou a mohou ji dále rozšiřovat,“ vysvětluje 
Pavel Pacal, podle kterého je důležité věnovat pozor-
nost právě učitelům a studentům. 

DO DVOU LET BUDEME ZNÁT DODAVATELE

TŘEBÍČ PODPORUJE JADERNOU AKADEMIIDohoda mezi českou vládou a společností ČEZ o stavbě nového jader-
ného zdroje Jaderné elektrárny Dukovany bude zveřejněná během 
několika týdnů. Aktuálně se dolaďují poslední detaily. „O výstavbě je 
jasně rozhodnuto, je to věc, která je neměnná, ze které nelze ustoupit 
ani o milimetr,“ sdělil skálopevně ministr průmyslu Karel Havlíček při 
únorové návštěvě v Dukovanech.

PŘÍPRAVU NA TŘEBÍČSKÉ RADNICI 
MÁ NA STAROSTI INCOMINGOVÝ TÝM 

NA STAVBU NOVÝCH DUKOVAN 
SE PŘIPRAVUJE I MĚSTO TŘEBÍČ

DO PRÁCE 
NA KOLE
2020

Na kole

Jaromír99

Město Třebíč nabízí do pronájmu 
provozovnu č. 7 a 8 ve dvorním traktu domu na Karlově 
nám. č. p. 29/23 v Třebíči („Stará pošta“).
Bližší informace poskytnou pracovnice MěÚ Třebíč, 
odboru správy majetku a investic města, 
p. Bártová t. č. 568896143 a p, Švihálková t. č.  568896139
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v pátek 3. dubna 2020 
od 14 do 18 hodin
a v sobotu 4. dubna 2020 
od 8 do 11 hodin 

Město Třebíč nabízí do pronájmu 
provozovnu č. 7 a 8 ve dvorním traktu domu na Karlově 
nám. č. p. 29/23 v Třebíči („Stará pošta“).
Bližší informace poskytnou pracovnice MěÚ Třebíč, 
odboru správy majetku a investic města, 
p. Bártová t. č. 568896143 a p, Švihálková t. č. 568896139
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Zahájení výstavy Stará Třebíč třebíč-
ského rodáka Luboše Šenkýře se usku-
tečnilo v hudebním oddělení centrální 
městské knihovny. V úvodu ji zpestřilo 
vystoupení dětského pěveckého sboru 
pod vedením Heleny Nechvátalové – 
Valové.   

Knihovnice Eva Bazalová připomněla, 
že letos autor kreseb slaví 85. narozeni-
ny, narodil se v roce 1935. Dětství a mlá-
dí prožil ve čtvrti Podklášteří a v Třebíči 
i vystudoval. Následně ho osud zavál do 
Přímětic u Znojma. 

„Svému rodnému městu ale zůstal věr-
ný a často ho navštěvuje a vrací se k němu 
v psaných vzpomínkách a také v kresbách, 
které jsou právě tady k vidění,“ uvedla 
Bazalová. Připomněla, že knihovna se 
s Lubošem Šenkýřem seznámila již před 
patnácti lety. 

„Tehdy pořádala výstavu amatérských 
autorů a zúčastnil se jí i pan Šenkýř. I pro-
to jsme s radostí přijali jeho nabídku na 
uskutečnění této samostatné výstavy. A ny-
ní už bych předala slovo autorovi,“ pozna-
menala Bazalová.  

Ta mu položila první otázku, jak se 
Luboš Šenkýř k malování dostal a na 
jeho vztah k Podklášteří, kdy vzpomín-
ky zpracovává i písemně. Upozornila, že 
dědečkem Šenkýře byl třebíčský betlé-
mář Josef Milostný.

Autor výstavy připustil, že určitě v jeho 
životě sehrálo dědečkovo dílo svoji roli, 
i když se osobně nepotkali, dědeček 
zemřel sedm let před tím, než se Šenkýř 
narodil. Velký vliv měl i kantor Šimů-
nek, který ho učil na základní škole kres-

V knihovně se představil Luboš Šenkýř

Luboš 

Šenkýř

lení, a samozřejmě nejbližší příbuzní. 
„Původně jsem chtěl pokračovat v tradi-

ci dědečka, tedy v malování betlému, ale to 
mi moc nešlo,“ přiznal Šenkýř. Vzpomí-
nal, že zkoušel malovat různými techni-
kami, temperou, olejem, ale neměl vždy 
na malování dostatek času. 

„Čas jsem si našel, až se narodila vnou-
čata. Dětem nemůžete říct všechno, co jste 
v dětství či mládí prováděli, ale vnoučatům 
už můžete říct, co jsme tropili grázlovin, 
jak jsme se učili kouřit a podobně,“ pou-
smál se Šenkýř.  

Tehdy si uvědomil, kolik by ještě od 
lidí ze svého okolí rád získal informací, 
ale už se neměl koho zeptat. Tehdy ho 
napadlo svoje vzpomínky sepsat. Text 
doplnil dobovými fotografi emi a rozho-
dl se doplnit jej i kresbou. 

„Původně jsem začal malovat uhlem. 
Pak za mnou přišla dcera s výzvou, abych 
namaloval něco do bytu. Ale nechtěla čer-
nou kresbu. Proto jsem začal malovat hně-
dou hrudkou,“ podotkl Šenkýř. 

Malování se postupně stalo jeho 
koníčkem. „A protože jsem Třebíčák, 
začal jsem malovat převážně Třebíč,“ zdů-
raznil Šenkýř.  Vrátil se ve vzpomínkách 
na základní školu a svěřil se, že nejraději 

maloval to, co nemusel. 
Na druhou stranu jednou sklidil 

úspěch, když děti měly za úkol nama-
lovat hromadu brambor. Upozornil, že 
tehdy se pěstovaly pouze žluté brambo-
ry. Jemu brambory na obrázku vyšly do 
fi alova. 

„Říkal jsem si, takovou patlaninu 
nemůžeš odevzdat. Učitel Šimůnek pro-
cházel mezi lavicemi, pozastavil se nad 
mým výtvorem a moc se mu líbil a vysta-
vil ho mezi nejlepší kresby. Bylo to, jak se 
říká lidově, na Masaryčce,“ zavzpomínal 
Šenkýř. 

Tehdy nemohl svůj úspěch pocho-
pit, proč k tomu došlo, se dozvěděl až 
po letech. Náhodou se dostal v Třebí-
či na výstavu, kde byl i obraz učitele 
Šimůnka. Vyznačoval se množstvím 
fi alové barvy. „Pochopil jsem, že ta 
kresba ho ani tak neupoutala jako ta 
fi alová barva,“ usmál se Šenkýř. 

Pěknou historku zažil, když prochá-
zel rodnou čtvrť a zastavil ho pán a 
ptal se, co hledá. Odvětil mu, že hle-
dá dětství a mládí. A pán mu odpo-
věděl, že bohužel něco takového se 
nenalézá. „Ale já ho přesto pořád hle-
dám,“ netajil Šenkýř.   

Další otázka ho vrátila k osobě 
dědečka. Velice se o něm dozvěděl 
z úst tety, která byla nejstarší dcera. 
„Maloval podobně jako ostatní třebíčš-
tí betlémáři. Znal se i s rodinou známých 
betlémářů Čeloudů. Když říkám podobně, 
v detailech se fi gurky přece jen lišily,“ pou-
kázal Šenkýř.

Sdělil, že největší betlém od dědečka 
věnoval bazilice sv. Prokopa. Bohužel 

k vidění je už jen jeho torzo, spousta 
fi gurek zmizela a byla nahrazena. Jeden 
zůstal v majetku rodiny a jeden věnoval 
příbuzným.

„Dědeček se narodil v roce 1877 v rodině 
domkáře a pracoval jako obuvník. Nejra-
ději maloval borovice, které nacházel všu-
de. Kreslil na všechno, objevil jsem kresbu 
borovice i na sáčku od svačiny,“ informo-
val Šenkýř.  

Pokud jde o jeho tvorbu, kromě histo-
rických obrázků maloval i postavy dětí. 
Netajil, že jde o náročnou práci. Za nej-
těžší pro sebe považuje, aby postava 
nešilhala. Vadí mu také to, že dětská tvář 
nemá vrásky. 

Obrátil pozornost k vystavovaným 
obrázkům, kdy se musí kresba ošetřit 
proti rozpíjení. Pod monogramem se 
nachází číslo, které naznačuje, v kterém 
roce je obrázek namalovaný. Na otázku, 
zda vzniknou nějaké kresby Třebíče i 
v letošním roce, Šenkýř ukázal vzhůru a 
konstatoval, že nezáleží jen na něm. 

„Už mně tolik neslouží zrak, i ruce jsou 
víc roztřepané, ale budu se snažit,“ přemí-
tal Šenkýř. Přiznal, že velice rád malu-
je Židovskou čtvrť, kterou objevil až 
v dospělosti. Bohužel či bohudík se 
tam objekty opravují a tak čtvrť získává 
jinou tvář. 

„Jako kluk jsem se tam neodvážil. Tahle 
čtvrť, to pro nás byla Stínadla z Rychlých 
šípů, Když jsme se tam my, z Podklášte-
ří objevili, to se tamním klukům nelíbilo. 
Musel jsem tam ovšem do školy a nejhorší 
bylo, když jsem byl po škole. To jsem šel ze 
školy sám a musel rychle utíkat,“ uzavřel 
své vyprávění Luboš Šenkýř.       -zt- 

Emanuel Ranný  se v minulém roce 
svými  pracemi podílel na výstavách 
Sdružení českých umělců grafi ků 
Hollar v Galerii U radnice v Tábo-
ře a v pražské Galerii Hollar.  Opě-
tovně se zúčastnil mezinárodního 
bienále grafi ky v srbské Užici, kde 
před lety získal Grand Prix za vysta-
vené grafi ky Stély o rozměru 100 
x 60 cm. V letošním roce je vyzván 
k účasti                     na mezinárodní 
výstavu grafi ky do polské Lodže, na 
Mini Print International do Barce-
lony         a na mezinárodní výstavu 
grafi ky do Japonska. Tato výstava se 
uskuteční v červnu  v Tokiu,  poté 
bude v Kjotu a Osace. Zatím posled-
ním letošním pozváním zúčastnit 
se svými pracemi jsou dvě výstavy 
v Itálii. LUCCA ART FAIR v Lucce 
a současné evropské umění Biennale 

Artemediterranea 2020 v Pise. 
V těchto dnech Ranný dokončil  

práce na bibliofi lském vydání dal-
šího sonetu Williama Shakespea-
ra v překladu dlouholetého přítele 
Martina Hilského. Sonet 77 s pře-
kladem a zároveň s anglickým ori-
ginálním textem doprovází  ilu-
strace v technice suché jehly na 
francouzském grafi ckém papíře.  V 
roce 2016 společně vydali bibliofi l-
ský tisk Sonet 12 a 25, oba s barev-
nou litografi í a v roce 2018  Sonet 
75 v dvojjazyčném vydání s grafi kou 
ke společným narozeninám. Profe-
sor Hilský je jediný, kdo u nás pře-
ložil rozsáhlé kompletní dílo Willi-
ama Shakespeara, v současné době 
dokončuje obsáhlou publikaci o 
době, ve které William Shakespeare 
v Anglii žil / 1564 – 1616 /.  -zt-

MARTIN HILSKÝ (vlevo) s Emanuelem Ranným. Foto: Pavel Vácha

Emanuel Ranný bude 
vystavovat v Japonsku

• Péče o zdraví více než 1 300 000 
našich klientů

• Více než 750 000 000 Kč 
za rok vynaloženo na prevenci 
z veřejného zdravotního pojištění 

• Více než 90 klientských 
center po celé ČR

• Více než 100 bonusových příspěvků

• Služba Lékař na telefonu 24 hodin 
denně zdarma

• Slevy a výhody u více než 800 
našich obchodních partnerů

1 300 000

750 000 000 Kč750 000 000 Kč750 000 000
za rok vynaloženo na prevenci
z veřejného zdravotního pojištění 

 klientských

 bonusových příspěvků

Služba Lékař na telefonu 24 hodin24 hodin24

Slevy a výhody u více než 800
našich obchodních partnerů

Díky
všem

Děkujeme, že s námi vítězíte.
Být u 211 je výhra i pro vaše zdraví.

Díky
všem
Díky
všem
Díky

Přestupní termín pro změnu zdravotní  
pojišťovny platí od 1. ledna do 31. března 
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Ve školním roce 2019/2020 si Základní 
škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 836 připomí-
ná 35 let od svého založení. Měřeno etapa-
mi lidského života, právě se nachází v tom 
nejproduktivnějším věku a svou činnos-
tí z poslední doby to jen potvrzuje. Velmi 
bohatou nabídku předkládá svým žákům 
zejména v přírodovědné oblasti. Již 15 let 
je velmi aktivní v mezinárodním programu 
GLOBE a díky projektům, které pod jeho 
patronací ve škole proběhly nebo jsou ještě 
stále realizovány, mají děti možnost spolu-
pracovat se zahraničními vrstevníky, zdo-
konalovat se v angličtině a v odborné pří-
rodovědně zaměřené činnosti. Žáci bádají, 
měří, pozorují, zpracovávají data, formu-
lují hypotézy, ověřují je, pracují a učí se v 
terénu. 

Od 1. 9. 2019 škola realizuje velký mezi-
národní projekt Water ecosystems in Euro-
pe, který volně navazuje na předchozí akti-
vitu Evropské stromy v evropském počasí. 
V rámci programu Erasmus+ má na jeho 
uskutečnění schválenou dotaci ve výši 37 
483 EUR. Nový projekt je zaměřený na 
přírodovědný výzkum žáků, na výměnu 
zkušeností a vzájemné učení v oblasti pří-
rodovědných pozorování a měření.  Žáci a 
jejich vedoucí učitelé z partnerských škol 
z chorvatského Záhřebu, lotyšské Dunda-
gy a ze slovenské Bratislavy budou v rámci 
společného programu provádět obdobný 
hydrologický průzkum ve svých zemích. 
Předmětem bádání bude nejen sledová-
ní kvality vody, ale i výskyt malých bezob-
ratlých živočichů a vegetace ve vybraném 
vodním zdroji a jeho okolí. Důležitým 
aspektem budou i úvahy o vlivu kvali-
ty vody na vývoj místního ekosystému. 
Všechny skupiny jsou v neustálém kontak-
tu díky internetu a několikrát se potkají i 
osobně. Dvě z naplánovaných společných 

setkání už mají školy za sebou, na podzim 
minulého roku se všichni učitelé nejpr-
ve sešli v Praze a v posledním listopado-
vém týdnu dorazily zahraniční výpravy do 
Třebíče, další setkání je naplánováno na 
duben 2020 v Bratislavě.

 Velkou chloubou byla pro Jarošku vždy 
její zahrada, která v posledních letech pro-
chází průběžnými úpravami. V tomto škol-
ním roce byl zahradní slavností zakončen 
projekt Přírodní zahrada je náš kamarád 
2 – ukázková zahrada a prostor je stále 
více využíván nejen pro vzdělávací aktivi-
ty GLOBE, ale také pro venkovní výuku. 
Pokud byste si chtěli zahradu prohlédnout 
sami, budete mít možnost v sobotu 21. 
března 2020 dopoledne, kdy ve škole pro-
běhne tradiční ukázka jarního řezu stro-
mů. Odborně tuto akci připravují členové 
ČSZ.

Žáci a učitelé školy spolupracují s tře-
bíčskou radnicí při realizaci dendrologic-
ké stezky Keltský stromový kalendář v 
Týnském údolí a nyní připravují texty pro 
informační tabule k jednotlivým stromům. 
Vše musí být dokončeno do konce března, 
oficiálně bude stezka zpřístupněna od dub-
nové akce ke Dni Země.

Při realizaci mezinárodních projektů je 
nezbytná komunikace v angličtině. Naši 
žáci se anglicky učí již od první třídy, od 6. 
ročníku mají potom možnost začít se učit 
druhému cizímu jazyku. K výběru nabízí-
me německý a ruský jazyk a skupiny ote-
víráme vždy podle převažujícího zájmu. 
V posledních letech projevovali žáci rov-
noměrně rozložený zájem, takže se poda-
řilo vyhovět všem. Žáci, kteří nejsou v 6. 
ročníku zařazeni do skupin s rozšířenou 
výukou jazyků, začínají s výukou druhého 
cizího jazyka v osmé třídě. V rámci jazy-
kového vyučování žáci navštěvují anglic-
ká představení, nacvičují dramatizace, při-
pravují vystoupení. Oblíbenou akcí bývá 
Halloween v tělocvičně. Všechny jazyko-
vé skupiny z I. stupně si připraví anglické 
písničky nebo říkadla, která si pak navzá-
jem prezentují. Akce bývá populární také 
díky nápaditým kostýmům. Před Vánoce-
mi se pak podobně scházejí žáci I. stupně 
s vánočními a zimními texty, před Veliko-
nocemi se zase rozběhnou po chodbách 
školy při hledání zašifrovaných a ukrytých 
vajíček při akci Egg Hunt. Aby byla základ-
ní slovíčka stále na očích, při posledním 
projektovém dni jazyků byla všechna scho-

diště ve škole polepena nápisy v angličtině, 
němčině i ruštině. Opakovat slovní zásobu 
si tedy žáci mohou při každodenní cestě ze 
šaten do tříd, cestou do jídelny nebo při 
přesunech do jednotlivých učeben.

Stále hledáme cesty, jak u žáků rozví-
jet jejich rozumové a kombinační schop-
nosti, proto ve škole zahájil práci šachový 
kroužek pro děti I. stupně. Trénují každou 
středu a již mají za sebou několik úspěšně 
absolvovaných turnajů.

Žáci ve školní družině si mohou vybrat 
z pestré nabídky volnočasových akti-
vit, mohou navštěvovat dramatický nebo 
výtvarný kroužek, fimování, drátkování, 
florbal, hru na flétnu, případně kroužek 
keramiky. Oblíbené bývají turistické víken-
dové výpravy do přírody, společné tvoření 
při vánočních a velikonočních dílničkách a 
netradiční sportovní Duhové hry.

Na společné akce zveme do školy děti z 
nedalekých mateřských škol. Dvakrát roč-
ně mohou strávit dopoledne v zahradě při 
mini GLOBEGames, v březnu pak v labo-
ratorních centrech při pokusech, které jsou 
připraveny ke Světovému dni vody, a v led-
nu nebo únoru přicházejí na společnou 
hodinu s prvňáčky.

Nelze v jednom článku vyjmenovat 
všechny činnosti, které pro žáky školy prů-
běžně připravuje 43 pedagogických pra-
covníků, nabídka je pestrá. Pokud budete 
mít zájem se s prostředím školy a její čin-
ností seznámit blíže, přijďte do školy osob-
ně, rádi se vám budeme věnovat. Současně 
přijměte naše pozvání na slavnostní akade-
mii, která se při příležitosti oslav 35. výročí 
založení školy bude konat 12. května 2020 
v prostorách divadla Pasáž.

 Mgr. Šárka Pokorná, 
zástupkyně ředitele školy

Základní škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 836 
si připomíná 35 let od svého založení

Festival společně stráveného času rodičů a 
dětí u hraček, stavebnic, didaktických her a 
výtvarných programů, to je Kostkohraní.

Dva dny plné her pořádá už druhým 
rokem Studentský klub Katolického gym-
názia HALAHOJ o víkendu 21.-22.3. 2020 
v Třebíči, vždy od 13:00 do 18:00 hodin. Na 
všechny čeká v celé budově školy rozmani-
tý výběr her, stavebnic a dalších aktivit pro 
rodiny s dětmi. Cílem této akce je vytvořit 
prostor, ve kterém rodiče s jejich ratolestmi 
smysluplně prožijí společné chvíle. Umož-
ní jim to velká nabídka různorodých aktivit, 
dílniček, stavebnic, deskových her a kostek, 
které si budou moci na místě přímo vyzkou-
šet, něco pěkného si vytvořit, zaexperimen-
tovat, zahrát, postavit a nechat se inspirovat.

Jako doprovodný program je po oba dva 
dny připraveno divadelní představení v 
podání Václavského divadélka (ZŠ Horka-

Domky) a to pohádky O Popelce a Doba 
kamenná, mozkoherna s mozkohračkami 
od Evy Fruhwirtové, tančící kostky z tře-
bíčského rodinného centra Damián nebo 
zábavné a netradiční pokusy, které si pak i 
budete moci vyzkoušet doma, vám předve-
dou lektoři z vědeckého zábavného parku 
Vida! z Brna.

Další novinkou letošního ročníku bude 
hudební dílna Luboše Mansfelda, který 
přiveze různé netradiční hudební nástro-
je z celého světa, které bude možné si i pří-
mo na akci vyzkoušet a všem zájemcům je 
připraven i zahrát svojí zvukovou hudební 
pohádku. 

 A připomenutí pro všechny účastníky - 
PŘEZŮVKY S SEBOU. Těšíme  se na vás.

Více o akci na  http:
//kostkohrani.halahoj.org/  

KOSTKOHRANÍ  - festival her 
a stavebnic pro celou rodinu

t03-kostkoD



STRANA 13 Školství TN - BŘEZEN 2020



STRANA 14 Školství TN - BŘEZEN 2020

 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
•  

• 



STRANA 15 Školství / Publicistika TN - BŘEZEN 2020

Jubilejní 20. ročník Tříkrálové 
sbírky pořádala Charita ČR po celé 
České republice od 1. do 14. ledna. 
Oblastní charita Třebíč ji uskutečnila 
v třebíčském okrese za pomoci přib-
ližně 1700 velkých i malých dobro-
volníků, kteří s pokladničkami obešli 
domácnosti ve 215 městech, obcích 
a osadách. Ke sbírce bylo zapečetěno 
532 pokladniček. 

Výsledek předčil očekávání, v 
pokladničkách bylo 3.061.518 
korun, což je o 231.896 korun více 
než v loňském roce. Poprvé v Oblast-
ní charitě Třebíč výtěžek přesáhl hra-
nici tří milionů korun. 

Loni se vybralo 2.829.622 korun, 
o 153.586 korun víc než v 2018, kdy 
se vybralo 2.676.036 korun. Ve měs-
tě Třebíči a přilehlých obcích sbírka 
přinesla 587.537 korun, oproti loň-
sku, kdy se vybralo 513.004 Kč, část-
ka vzrostla o 74.533 korun. 

„Pro Tříkrálovou sbírku jsme opět 
letos připravili více pokladniček, pro-
tože přibylo ochotných pomocníků. 
Město Třebíč, které nám vždycky dělá 
největší starosti, zda se najde dost 
koledníků, bylo nakonec obsazeno vcel-
ku dobře. 

Opět se přidali noví, zapojil se třeba 
6. oddíl vodních skautů Žlutá ponor-
ka, ale i jednotliví zájemci vytvořili a 
nabídli nové skupinky, což nám udě-
lalo radost. A velmi si vážíme našich 
vytrvalých, po léta věrných koledníků, 
kteří jsou naší velkou oporou – skaut-
ské oddíly, celé rodiny s dětmi, studen-
ti, přátelé, příznivci i pracovníci Chari-

ty,“ konstatuje koordinátorka sbírky 
Martina Veselá.

„Když se dívám do soupisu skupinek, 
tak si postupně vybavuji dlouhý zástup 
všech těch dobrých lidí, kteří nám 
pomáhají zvládnout tento úkol s ušlech-
tilým posláním,“ doplňuje.

Obdivuhodnou obětavost projevila 
i v tomto roce skupinka rodin Čap-
kových a Pudilových. Obešla v Tře-
bíči 26,5 ulic. Do devíti pokladniček 
nasbírala 80.565 korun. Ty vážily 
17,6 kilogramů. Nejtěžší pokladnič-
ka měla 2,7 kilogramu a bylo v ní 
15.298 korun. Letos tito koledníci 
obešli více ulic, potřebovali k tomu o 
dvě kasičky navíc a vysbírali také více 
peněz o tři čtvrtě kila. 

Skautská vedoucí Jaroslava Hlin-
ková se svým skautským dorostem 
pomáhá s Tříkrálovou sbírkou od 
samého počátku. Letos ve čtyřech 
pokladničkách vybrali 60.123 korun 
a vodní skauti  15.347 korun. Díky 
skautům přibylo do sbírky 75.470 
Kč. 

„Těší nás, když slyšíme, jak sbírka 
každý rok o něco vzroste a přináší vět-
ší možnost pomoci lidem v nouzi. Jsme 
rádi, že můžeme pomoci,“ říká. 

„Letos jsme moc sněhu neužili, ale 
chladno bylo, a tak jsme byli vděční 
za trochu ohřátí v předsíni, nepohrdli 
jsme ani chutnými drobnými mlsky od 
Vánoc, které s úsměvem nabízela nejed-
na domácí paní a s potěšením přitom 
vyslechla naši zpívanou koledu. Napsa-
li jsme požehnání na dveře, popřáli jsme 
si s obyvateli domu vzájemně všechno 
dobré do nového roku a s díky za pří-
spěvek do pokladničky i za milé přijetí 
jsme se loučili a pokračovali k dalšímu 
domu,“ vzpomíná jedna z vesnických 
kolednic.

„Lidé často již při otevření dveří ma-
jí příspěvek do pokladničky nachys-
taný v ruce. Je hezké vnímat, že jsme 
očekáváni a vítáni. Nejednou slyšíme, 
počkejte, ještě zavolám děti, babičku, 
ať se taky přijde podívat. S chutí si pak, 
třeba i společně, zazpíváme a na dve-
ře zviditelníme upřímné přání Božího 
požehnání všem obyvatelům na celý 
rok,“ shrnuje dojmy z letošního kole-
dování jeden z králů. 

Do tříkrálového koledování se opět 
zapojil ředitel třebíčské Charity Petr 
Jašek. „V pátek 3.1. dopoledne jsem se 
skupinkou navštívil třebíčskou radni-
ci na Karlově i Masarykově náměstí, 
odpoledne tito tři králové vítali náv-
štěvníky koncertu v katolickém gym-
náziu. V pondělí na svátek Tří králů 
jsme zavítali k dlouholetému regionál-
nímu partnerovi třebíčské Charity – do 
Jaderné elektrárny Dukovany a v Trna-
vě, kde bydlím, obcházela naše sku-
pinka domácnosti v sobotu 11. ledna,“ 
vypočítává.

„Letos poprvé se naše Tříkrálová sbír-
ka přehoupla přes hranici 3 mil. korun. 
To je pro nás velký úspěch. Upřímně 
děkuji všem, kdo se na něm podíleli. 
Především stovkám ochotných dobro-
volníků z měst a vesnic, bez kterých by 
se toto úžasné dílo neobešlo. Milí koled-
níci, jsem moc rád a vážím si toho, že 
ve vašich srdcích stále hoří touha pomo-
ci, i když to nese s sebou nároky – sná-
šet vrtkavost počasí, únavu, nejistotu, 
občas i nezájem, nepřijetí či nevlídnost. 
Máte můj velký obdiv a úctu.

Děkuji i vám, kteří jste nezavřeli před 
našimi koledníky svá obydlí a srdce, 
a nechali jste je, aby k vám domů při-
nesli vánoční radost a Boží požehnání 
pro další rok, a že jste je při tom štědře 
obdarovali do pokladniček. Všichni tak 
máte účast na zmírnění nouze druhých. 

Oblastní charita Třebíč ročně pomá-
há pěti tisícům lidí z celého okresu, 
zaměstnává na 250 zaměstnanců v 26 
službách a spolupracuje se stovkami 
dobrovolníků. Vaše důvěra k nám nás 
zavazuje použít tyto prostředky odpo-
vědně a uvážlivě. Každá koruna u nás 
pomáhá,” uzavírá ředitel třebíčské 
Charity Petr Jašek.  

Výtěžek Tříkrálové sbírky v Oblast-
ní charitě Třebíč podpoří ošetřo-
vatelskou službu v rodinách, zlep-
ší dostupnost pečovatelské služby 
v okrese Třebíč, zlepší zázemí Rané 
péče, která pomáhá dětem s handica-
pem, poskytne pomoc lidem v nouzi a 
zabezpečí dostupnost programů PRI-
MÁRNÍ PREVENCE, zajistí preven-
tivní programy ve školách.  -zt- 

Tříkrálová sbírka přinesla rekord
Bazilika  21.261 Kč    (vloni 15.296)

Sv. Martin  20.708 Kč    (vloni 18.810)

Jejkov  12.444 Kč    (vloni 11.812)

CELKEM  54.413 Kč    (vloni 45.918) 

Tříkrálová sbírka 

v třebíčských kostelích:
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 Přednášky

  Výstavy

   Centrum DaR

 Třebíčské centrum

1. 3. neděle MUDr. Machová Eva  Husova 898  Náměšť n. Oslavou   568  620 248
7. 3. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898  Náměšť n. Oslavou   568  620 248
8. 3. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898  Náměšť n. Oslavou   568  620 248
14. 3. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898  Náměšť n. Oslavou   568  620 248
15. 3. neděle  MDDr. Klíma Pavel  Průmyslová 162 674 01  Třebíč 568 804 730 
21. 3. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898  Náměšť n. Oslavou   568  620 248
22. 3. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898  Náměšť n. Oslavou   568  620 248
28. 3. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898  Náměšť n. Oslavou   568  620 248
29. 3. neděle  MUDr. Látal Petr   Kpt. Jaroše 2 674 01  Třebíč  568 826 201

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

  Klub zdraví
Sobota 14. března od 14 hod. 
Procházka po Kostnici
Krásné město Konstanz – Kostni-

ce v Německu u Bodamského jezera 
je spjato s posledním obdobím živo-
ta M. Jana Husa. 

Místo konání: Adventní dům, 
Jungmannova 16, Třebíč

Do neděle 15. března - Výstava 
MYSLcomeBEK – Zámecké konír-
ny - první samostatná výstava tře-
bíčského řezbáře, autodidakta Petra 
Kremlise Kotoulka. 

Do 5. dubna - Adélka Kašpárko-
vá - Galerie Předsálí, Národní dům.

Do 15. března - Marie Blabolilo-
vá - Moji přátelé - Galerie Malova-
ný dům.

Do 26. dubna 2020 - Sametová 
revoluce na půdě - Půdní prostory 
Předzámčí. 

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

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

Stálá expozice - Expozice KAI-
SERPANORAMA - historický ste-
reoskop -  Malovaný dům.

Stálá expozice - FRANTA - Fran-
tišek Mertl - Galerie FRANTA - 
Národní dům.

Stálá expozice - Za řemesly 
minulosti - Předzámčí, areál bazili-
ky a zámku v Třebíči. 

Centrum tradiční lidové kultu-
ry v ul. Cyrilometodějská – 17.30 
hod.

10. 3. Bílá hora trochu jinak - 
Josef Špidla, Vyškov

24. 3. Sklářství na Vysočině - 
Mgr. Aleš Knápek, Muzeum Vyso-
činy Havlíčkův Brod

Březen – měsíc kultury a tradic 

3. 3. – 12. 3. Kniha - tvůj kama-
rád

5. 3. 10.30 – 12 Zvyky v současné 
rodině

10. 3. 15 – 16.30 Březen patří čte-
nářům – obal na knihu 

19. 3. 10.30 – 12 Vítáme jaro - 
zasadíme semínko! 

24. 3. 15 – 16.30 Hastrmánek 
(23.3. Světový den vody) 

31. 3. 15 – 16.30 Koláčky jako z 
pohádky

1. 3. - 29. 4. KNIHA – TVŮJ 
KAMARÁD

2. - 12. 3. PLETEX (prezentace 
jarních čepic třebíčské firmy) 

2. 3. 10.30 - 12 Klub Miminko: 
PLETEX

3. 3. 10. 30 – 12 Klub Batole: Jar-
ní tradice a zvyky 

3. 3. 10 - 12 FAMILY POINT Tře-
bíč: Dobrovolnictví aneb pomáhá-
me dětem a potřebným 

5. 3. 10.30 – 12 Rodič jako učitel 
a průvodce

6. 3. 10 - 12 FAMILY POINT Tře-
bíč: Mezinárodní den žen – dílnič-
ky pro rodiče a dětičky 

9. 3. 10.30 - 12 Klub Miminko: 
Cvičení s overbally

10. 3. 10.30 – 12 Kurz zdravého 
vaření - téma: Hrášková pomazán-
ka 

11. 3. 10 – 12 FAMILY POINT 
Třebíč: EKO tvoření: Ptáček v 
hnízdě 

12. 3 10.30 - 12 EKOATELIÉR 
pro velké i malé: Jaro je tu! 

12. 3. 14.30 - 16.30 ŠIKULKO-
HRÁTKY – téma: Jaro se probouzí

16. 3. 10.30 – 12 Klub Miminko: 
Rozvoj motorických dovedností u 
dětí ve věku 0 – 18 měsíců

17. 3. 10 – 12 FAMILY POINT 
Třebíč: Důležitost rituálů ve 
výchově 

17. 3. 10.30 – 12 Klub Batole: Jak 
četbou posílit vztah rodiče a dítěte

19. 3. 10 – 17 VÍTEJ JARO – pří-
roda, kultura a tradice

19. 3. 15 - 16.30 Kurz zdravého 
vaření - téma: Kuskus s tempehem 

23. 3. 10.30 – 12 Klub Miminko: 
Knížky pro nejmenší

24. 3. 10.30 – 12 Klub Batole: 
Equal Pay Day

25. 3. 10 – 12 FAMILY POINT 
Třebíč: Kurz Žijeme zdravě: Bul-
gur se sušenými rajčaty 

26. 3. 10.30 - 14.30 ŘEMESLNÁ 
DÍLNIČKA

30. 3. 10 - 11.30 Klub Miminko: 
Zraková a sluchová orientace

30. 3. 15.30 - 16.30 TVOŘIVÉ 
HRAČKY - pro rodiče s dětmi: cíle-
né hry na rozvoj jemné motoriky a 
koordinace

31. 3. 10 – 17 Sladký den s 
medem

Komentované 
projekce o jarních

 prázdninách
Ve dnech 9. až 13. března, kdy 

v Kraji Vysočina budou probíhat 
jarní prázdniny, se návštěvníci Eko-
technického centra Alternátor Tře-
bíč mohou těšit komentované pro-
gramy na zdejší unikátní projekční 
kouli Science on a Sphere. Projekce 
budou probíhat vždy v 10.30 hodin, 
téma bude všeobecné – tedy jevy na 
Zemi i ve vesmíru.   -zt-

Na Květnou neděli 5. dubna 
vystoupí v kostele Proměnění Páně 
na Jejkově v Třebíči komorní smyč-
cový orchestr Virtuosi Trebicenses. 
Zahraje Sedm slov Vykupitelových 
od Josepha Haydna. Koncert začíná 
v 17 hodin. 

Třebíčský komorní smyčcový 
orchestr měl první koncert v roce 
2017 v rámci Svatováclavského fes-
tivalu hudby a umění. V roce 2018 a 
2019 připravil samostatné koncerty. 
„Sezona se vždy skládá ze tří koncertů. 
Tradiční je duchovní koncert v kostele 
na Jejkově na Květnou neděli,“ infor-
movala manažerka Johana Obršlíko-
vá.   

Orchestr si zve i hosty, například 
v roce 2019 to byl violoncellista Petr 
Stupka. Založili jej Jakub Lojda a Vít 
Coufal. Jedná se o místní houslisty, 
kteří působí na třebíčské základní 
umělecké škole. 

Lojda se stal i ředitelem základní 
umělecké školy v Hrotovicích. „Do 
orchestru přizvali další třebíčské hous-
listy,“ uvedla Obršlíková. Zdůraznila, 
že se jedná o ojedinělou záležitost, 
kdy se do kupy dá tak velké množství 
lidí se stejným zaměřením z jednoho 

města.  
Orchestr si vždy na začátku roku 

naplánuje, co bude na koncertech 
hrát. Každý si připraví sám svůj 
part a dva víkendy před koncertem 
se muzikanti sehrávají. Zkoušky se 
uskutečňují v prostorách umělec-
kých škol či přímo v kostelích. 

Orchestr vystupuje minimál-
ně v počtu jedenácti lidí. „Jak jsem 
zmínila, občas jej doprovází hosté,“ 
poukázala Obršlíková. Netajila, že 
orchestr má i velký sen, doprová-
zet sbor. Koncert na Květnou nedě-
li na Jejkově se stává tradicí a na tom 
muzikanti nechtějí nic měnit. 

Ale plánují i vystoupení v kostele 
sv. Martina či v evangelickém kos-
tele. Orchestr hrál i Kamenném sále 
Muzea Vysočiny Třebíč a velice by 
přivítal koncert ve Foyer divadla 
Pasáž. Například by se mohlo jednat 
o adventní koncert. Ke koncertování 
se nabízí i nově otevřené Komunitní 
centrum Morávia. „Osobně na housle 
hraji, a nikoli na takové úrovni, aby-
ch mohla hrát v takovém tělesu. Jsem 
jen manažerka,“ dodává s úsměvem 
Johana Obršlíková.    -zt-

KOMORNÍ smyčcový orchestr Virtuosi Trebicenses. Foto: facebook orchestru

Smyčcový orchestr 
vystoupí v kostele na Jejkově

Přistaví hvězdárnu 
Přístavbu hvězdárny má v plánu 

vybudovat město Třebíč. Hvězdárnu 
provozuje Dům dětí a mládeže. Ten 
také nechal zpracovat projektovou 
dokumentaci a žádal o peněžní pro-
středky z integrovaného programu. 
Ty ale Dům dětí neobdržel. 

„Město se proto rozhodlo, že dostav-
bu, planetárium, uskuteční ze svých 
prostředků. Proto musí od Domu dětí a 
mládeže získat projektovou dokumen-
taci formou daru,“ vysvětlil staros-
ta Pavel Pacal. Vlastní práce začnou 
v letošním roce. -zt-

Osvětlí Hrádek
Revitalizaci parku na Hrádku 

v první etapě připravuje město Tře-
bíč. Starosta Pavel Pacal naznačil, že 
se město pokusí zopakovat veřejnou 
zakázku na osvětlení Masarykovy 
vyhlídky a nejbližšího okolí. V loň-
ském roce se nikdo nepřihlásil, firmy 
naznačovaly, že mají zakázek dost. 

Pacal informoval, že v dalších eta-
pách dojde k odstranění suchých 
stromů a k vysázení stromů nových. 
Uskuteční se obnova cesty alejí a 
ošetření lip, které tam rostou.   -zt-
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  Divadla a koncerty

  Kino Pasáž

   Městská knihovna

  Klub seniorů

Pondělí 2. 3. v 19 hod. – I. před-
stavení Festivalu divadla 2-3-4 herců

AGENTURA HARLEKÝN PRA-
HA

Ingmar Bergman: SCÉNY Z 
MANŽELSKÉHO ŽIVOTA

Středa 4. 3. v 19 hod. – II. před-
stavení Festivalu divadla 2-3-4 herců

DIVADLO BOLKA POLÍVKY 
BRNO

Eric Assous: HORSKÁ DRÁHA

Neděle 15. 3. v 19 hod. – III. 
představení Festivalu divadla 2-3-4 
herců

DIVADLO UNGELT PRAHA
Jen Silverman: PŘÍTELKYNĚ
                                                  
Úterý 17. 3. v 19 hod. – IV. před-

stavení Festivalu divadla 2-3-4 herců
DIVADLO V RYTÍŘSKÉ PRAHA
Briggite Buc: ČAS POD PSA

Čtvrtek 19. 3. v 19 hod. – V. před-
stavení Festivalu divadla 2-3-4 herců

DIVADLO V ŘEZNICKÉ PRA-
HA    

Mark St. Germain: RELATIVI-
TA

                                                     
Úterý 24. 3. v 19 hod. – VI. před-

stavení Festivalu divadla 2-3-4 herců
STUDIO DVA PRAHA
Folker Bohnet, Alexander Alexy: 

OSCAR PRO EMILY

Sobota 28. 3. a neděle 29. 3. 2020 
– Národní dům Třebíč

TŘEBÍČSKÉ LOUTKÁŘSKÉ 
JARO

54. ročník krajské přehlídky ama-
térských loutkářských souborů

Úterý 31. 3. v 19 hod. – divadlo 
Pasáž Třebíč – III. představení sk. A

DIVADLO SKLEP PRAHA 
Kolektiv divadla Sklep: BESÍD-

KA 2020

Od čtvrtka 27. února do neděle 1. 
března

VOLÁNÍ DIVOČINY
Premiéra rodinného dobrodružného 

filmu USA s českými titulky.
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

Od pondělí 2. do čtvrtka 5. března
JEŽEK SONIC 
Premiéra komedie USA v českém 

znění.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pondělí 2. do středy 4. března
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
Repríza romantického filmu ČR/

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

Od pátku 6. do čtvrtka 12. března
FRČÍME
Premiéra animované komedie v čes-

kém znění.

Pondělí 2. března, 9 hod. hudeb-
ní oddělení. 

Alois Musil / MUDr. Jana Zita 
Štelclová – přednáška o cestovate-
li Aloisi Musilovi.

Úterý 3. března, 17 hod., hudební 
oddělení. 

Brněnské podzemí. Kapucínské 
náměstí / Ing. Aleš Svoboda.

Čtvrtek 5. března, 17 hod., 
hudební oddělení. 

Francouzský klub: Kanada. Fran-
couzská stopa za oceánem / Alžbě-
ta Vítková.

Pondělí 9. března, 9 hod., hudeb-
ní oddělení. 

Zmizelá Třebíč.  3. část. Komen-
ského a Masarykovo náměstí / 
Ing. arch. Lubor Herzán.

Pátek 13. března, 17 hod., hudeb-
ní oddělení.  

Na Bramboře kolem světa / Kate-
řina Kadlusová a František Nykl

Pondělí 16. března, 9 hod., 
hudební oddělení. 

Hudební souboj s pamětí / Jan 
Bukovský.

Úterý 17. března, 17 hod., hudeb-
ní oddělení.

Bojovali za naši svobodu. 1. část. 
Letci RAF z Třebíče a okolí / Mgr. 
Eva Pokorná.

Čtvrtek 19. března, 17 hod., 
hudební oddělení. 

Žítkovské bohyně - lidová magie 
na Moravských Kopanicích / PhDr. 
Dagmar Dobšovičová.

20. – 22. března 
JEDEN SVĚT 2020 / FESTIVAL 

DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ O 
LIDSKÝCH PRÁVECH. 

Pro veřejnost: pátek 20., sobota 21. 
a neděle 22. března.

Téma festivalu Jeden svět 2020 - Až 
naprší a uschne! 

Pondělí 23. března, 16.30 hod. 
Himálaj V. Kangchenjunga / 

Zdeněk Štancl.

Čtvrtek 26. března, pobočka 
Modřínová.

Pohádky z Třebíče a okolí / 
Marie Špačková.

Pátek 13. března ve 14 hodin – 
Národní dům, Galerie Franta

SPISOVATELKA ČERMÁKOVÁ 
NABÍDNE NOVÉ ŠANCE – bese-
da s třebíčskou novinářkou a spiso-
vatelkou nejen o její poslední knize 
Nové šance.   

Čtvrtek 26. března ve 14.30 
hodin – Národní dům, velký sál

JOSEFSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
K tanci a poslechu hraje Majka Fia-

lová a Jarda Švarc.

PROGRAM PRO ŠKOLY
Úterý 3. března v 8.30 a 10.15 

hodin – divadlo Pasáž
POHÁDKA O LIAZCE – pohád-

ku inspirovanou úspěchy kamionu 
LIAZ na tratích pouštní rallye Paříž–
Dakar přiváží herci Naivního divadla 
Liberec.

Pondělí 23. března v 8.30 a 10.15 
hodin – divadlo Pasáž 

Výpravná pohádka s písničkami, 
hrají herci Divadla Za2 z Prahy.

Čtvrtek 26. března, 17 hod., 
hudební oddělení. 

Architektura v souvislostech. 
3. část. Města pro lidi / Ing. arch. 
LUBOR HERZÁN.

Pondělí 30. března, 9 hod., 
hudební oddělení.

Javorníky /Miluška Mrvková  

Úterý 31. března, 17 hod., hudeb-
ní oddělení. 

Přírodní a historické zajímavos-
ti České republiky / Ing. Jaroslav 
Hedbávný 

Pro děti
Božena Němcová očima dětí
Únor – duben 2020, dětské oddě-

lení
Výtvarná soutěž pro děti a následně 

výstava prací v prostorách knihovny. 
Své obrázky mohou odevzdat do 30. 
dubna na dětské oddělení knihovny. 

Po stopách Boženy Němcové
Březen – duben 2020, dětské oddě-

lení 
Otestujte své vědomosti.

Středa 4. března, 8.15, 10, 11 
hod., dětské oddělení

Uvidíme!
Divadelní hra žáků ze ZŠ Horka-

Domky.

Pátek 27. března – sobota 28. 
března, dětské oddělení. Zadáno.

Noc s Dášenkou
20. ročník mezinárodní Noci s 

Andersenem.

Výstavy
Výstava T. G. M. a Třebíč
4. – 27. března, Zelená klubovna, 

knihovna Hasskova

Zahraniční knihovny očima kni-
hovnic

3. – 30. března, hudební oddělení

Domku, domečku, kdo v tobě 
bydlí? / ZŠ Horka - Domky

2. – 30. března, pobočka Modří-
nová

Výstava keramických výrobků, kte-
ré vytvořili žáci školy.

Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 6. do neděle 8. března
NEVIDITELNÝ
Premiéra thrilleru USA. 
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od pondělí 9. do středy 11. března 
1917
Premiéra válečného dramatu USA/

Velké Británie. 
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od pátku 13. do neděle 15. března
ZAPOMENUTÝ PRINC
Premiéra rodinné komedie Francie 

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

Od pátku 13. do středy 18. března
3BOBULE
Premiéra komedie ČR.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži přístupný

Od pondělí 16. do středy 18. břez-
na 

TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY 
VE STŘEHU

Repríza rodinného animovaného fil-
mu Kanady v českém znění.

Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od čtvrtka 19. do středy 25. břez-
na

LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ 
POKLAD

Premiéra animované komedie USA 
v českém znění.

Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 20. do neděle 22. března
TICHÉ MÍSTO: ČÁST II
Premiéra hororového thrilleru USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Po mládež do 12 let nevhodný

Od pondělí 23. do úterý 24. břez-
na

BLOODSHOT 
Premiéra akčního fantasy sci-fi USA. 
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný 

Středa 25. března
V SÍTI
Premiéra dokumentárního filmu 

ČR.
Začátek představení 19.30 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný.
   
Od čtvrtka 26. do úterý 31. března
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
Premiéra pohádky ČR.
Začátky představení v 17 hod.
Mládeži přístupný

Od pátku 27. do neděle 29. března
TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEM-

STVÍ
Premiéra komedie Německa v čes-

kém znění.
Začátky představení v 19.30 hod. 
Mládeži do 15 let nepřístupný

Od pondělí 30. března do středy 1. 
dubna

ŠARLATÁN 
Premiéra životopisného historického 

dramatu ČR/Irska/Polska/SR.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži přístupný

FILMOVÝ KLUB
Začátky představení 

v 19.30 hod.

Čtvrtek 5. března
STAŘÍCI
Premiéra dramatu Česka/Slovenska.

Čtvrtek 12. března
PORTRÉT DÍVKY V PLAME-

NECH
Premiéra dramatu Francie.

Čtvrtek 19. března
TICHÉ DOTEKY
Premiéra dramatu Česka/Nizozem-

ska/Lotyšska.

Čtvrtek 26. března
SYNONYMA
Premiéra komediálního dramatu 

Francie/Izraele/Německa.
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Rada města rozhodla prominout pět pohledá-
vek ve výši téměř 50 tisíc korun. Zastupitelstvo 
odsouhlasilo prominutí dalších devíti pohledávek 
ve výši asi 360 tisíc korun. 

Starosta Pavel Pacal vysvětlil, že se jedná o nedo-
bytné pohledávky od lidí, kteří již zemřeli, nebo 

nelze dohledat jejich současné bydliště. Místosta-
rosta Vladimír Malý upozornil, že se většinou jed-
ná o peníze, které osoby dluží na nájemném. Pacal 
zdůraznil, že se jedná o náležitosti za delší časové 
období. 

„Musím doplnit, že nyní se nájem uzavírá na tři 

měsíce a pokud nájemce peníze nezaplatí, není mu 
nájem prodloužený. To znamená, že nově tyto věci 
přibývat nebudou,“ informoval Pacal. 

Doplnil, že rada města může prominout pohle-
dávky do 20 tisíc korun, vyšší částky musí odsou-
hlasit zastupitelstvo.   -zt-

Prominuli pohledávky na nájemném

NOVINKY
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STAVEBNÍ PRÁCE 
ZAHÁJENY

www.bydleniborovina.cz

TERASA a SKLEP
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Vážený diváku,

jak už možná víte, v brzké době dojde ve Vaší oblasti k vypnutí pozemního televizního vysílání 

v současném formátu DVB-T a to z důvodu vynuceného přechodu na nový formát DVB-T2.

V praxi to znamená, že pokud Vaše domácnost přijímá televizní signál pomocí klasické televizní 

antény, a pokud nevlastníte novou televizi nebo set-top box schopný přijímat signál ve standardu 

DVB-T2, nebudete moci sledovat v televizi nic. 

Nečekejte proto, až Vám zčerná obrazovka a pořiďte si Chytrou anténu – nejmodernější způsob, 

jakým dnes můžete chytit TV signál a naladit Vaši současnou televizi. Zeptejte se nás, rádi Vám 

poradíme.

Váš regionální technický partner pro TV vysílání

Bráfova tř. 825/53, Třebíč

tel.: 603 893 306

email: pokorny.tv@seznam.cz
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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

Kominictví

Čištění 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.

www.verejnadopravavysociny.cz

Veřejnou dopravou Vysočiny s novou jízdenkou
- od 1. března 2020 začíná platit nový tarif veřejné dopravy 
 na Vysočině (regionální autobusy i vlaky)
- cestující zaplatí stejnou cenu za cestu bez ohledu na volbu 
 dopravního prostředku a dopravce
- dojde k úpravám jízdného, slevy pro studenty 
 a seniory zůstávají platné
- začíná platit přestupní jízdenka
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Od 1. března 2020 dojde u vybraných autobusových spojů
k úpravám návazností a vyladění přestupových intervalů. 
U vlakových regionálních spojů k témuž dojde 
k 16. březnu 2020.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Děkujeme cestujícím regionální autobusové i vlakové 
dopravy, že využívají služeb Veřejné dopravy Vysočiny.

Poznámka:
Veškeré změny a novinky se týkají pouze spojů pod objednávkou Kraje Vysočina.
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První start v dorostenecké kate-
gorii a první vítězství. To je čerstvá 
vizitka vícebojaře Spartaku Třebíč 
Adama Havlíčka. Svěřenec Jiřího 
Klinera vstoupil do vyšší věkové 
kategorie prvenstvím při mistrovství 
Moravy a Slezska ve Vítkovicích, kde 
ziskem 4408 bodů za sebou s pře-
hledem nechal druhého Čumpelíka 
z Moravské Slavie (4378) i třetího 
Rabu z Pardubic (4291). 

V průběhu soutěže si Adam zlep-
šil nejlepší osobní výkony v běhu na 
60 m (7,69), 1 000 m (2:51,78), 60 
m překážek (9,09) a ve vrhu kou-
lí (12,26). Mírně za nimi zůstal ve 
skoku do dálky (607), do výšky 
(180) a o tyči (330). Paradoxně prá-

vě ve skocích svým soupeřům nejvíc 
unikal, když byl mezi výškaři první, 
v dálce druhý a v tyči třetí. 

Druhý skončil i v kouli, třetí na 
šedesátce a čtvrtý na překážkách 
i v závěrečném kilometru, kdy už 
bylo o jeho vítězství rozhodnuto. 
Trenér Kliner však téměř ve všech 
disciplínách viděl rezervy. Ocenil 
naopak osmou příčku žákyně Deni-
sy Zahrádkové, která si vytvoři-
la osobní rekordy v běhu na 800 m 
(2:37,58), ve skoku dalekém (474) a 
ve vrhu koulí (8,65). O setinu za ním 
zaostala na 60 m překážek (9,47) a o 
4 cm ve skoku vysokém (138). Pod-
le trenéra si tím řekla o účast na mis-
trovství republiky.  Milan Zeibert

Vyhlašování výsledků 50. ročníku 
ankety Sportovec Třebíče v klubu 
Hájek mělo při omluvené neúčas-
ti vítězného taekwondisty Vojtěcha 
Fialy jasného hrdinu. Byl jím hoke-
jový mistr světa a dlouholetý čes-
koslovenský reprezentant Oldřich 
Válek, který v jubilejním ročníku 
vstoupil do Síně slávy třebíčského 
sportu. 

Borec, jehož téměř celá kariéra 
je spjata s Duklou Jihlava, v Tře-
bíči začínal, a jak vyplynulo z jeho 
závěrečné řeči, nedá na ni dopustit. 
Půdu k vlastní vzpomínce mu při-
pravil přečtený medailonek připra-
vený sportovním historikem Pavlem 
Navrkalem, který kromě Válkových 
mladických eskapád zdůraznil, že 
hokejistu z něj udělal trenér Stani-
slav Dostál. 

Podobný medailonek sepsal Pavel 
Navrkal i pro Luboše Kokeše a Ště-
pána Oberreitera, oceněné za celo-
životní práci v tělovýchově. Obe-
reiter pak sám připomněl, že jeho 
trenéry v mládežnických letech byli 
Jaroslav Navrátil a Václav Bartoš, a 
upřesnil, co všechno zvládl během 

svého vysokoškolského bratislav-
ského působení: společně se Zdeň-
kem Rausem pomohli Slovanu Bra-
tislava k zisku Spenglerova poháru, 
který se každoročně hrává v Davo-
su a je (s trochou nadsázky) evrop-
ským Stanley Cupem. 

Trochu ve stínu někdejších hvězd 
zůstaly ty současné, když místo 
mistru světa Vojtěchu Fialovi gratu-
lovali zástupci města starosta Pavel 
Pacal, místostarosta Miloš Hrůza, 
radní Martina Bártová a Jan Burda 
společně s předsedou spolupořáda-
jící České unie sportu Karlem Cou-
falem alespoň vítězi čtenářské části 
ankety hokejistovi Lukáši Nedvíd-
kovi a mistru Evropy v létání na 
motorových rogallech Ladislavu 
Teplému, který obdržel zvláštní 
cenu. 

Vítězové ostatních kategorií se 
zodpovědně dostavili, přičemž tře-
ba pro atlety Spartaku zastoupené 
vedoucím družstva Jiřím Klinerem 
a jeho nejplatnějším členem Tomá-
šem Vilímkem to bylo už jedenácté 
prvenství mezi kolektivy dospělých. 
Atleti také společně s hokejisty zví-

Sportovec Třebíče chyběl, atleti vyhráli

Adam Havlíček mistrem 
Moravy a Slezska v sedmiboji

Ženy: Atletickou královnou je Veronika Janíčko-
vá, rekord v maratonu patří Denise Lesslové 

100 m Veronika Janíčková (1998) 12,50 OR   
200 m Veronika Janíčková (1998) 25,36 
400 m Kristýna Všetečková (2002) 58,48 
800 m Kristýna Všetečková (2002) 2:23,86 
1500 m Marie Fučíková (2004) 5:21,45
3000 m Jana Komárková Vrbová (1984) 12:10,7
Půlmaraton Denisa Lesslová (1987) 1:43:19  
Maraton Denisa Lesslová (1987) 3:54:09 OR 
100 m př. Veronika Janíčková (1998) 13,79 OR 

+ KR 
400 m př. Renata Procházková (1999) 67,69
Výška Andrea Bartoňková (2002) 160 
Dálka Pavla Kosielská (2003) 541
Tyč Pavlína Konečná (2004) 185
Trojskok Andrea Bartoňková (2002) 10,39  
Koule Nela Netoličková (2000) 10,37
Disk Nela Netoličková (2000) 29,34
Kladivo Nela Netoličková (2000) 37,91  
Oštěp Gabriela Vlasáková (2001) 28,24 

4 x 100 m Bartoňková - Kosielská - Kühwegová - 
Všetečková 49,90

4 x 400 m Štorková - Tomková - Jonášová - 
Kühwegová 4:22,21

Nejlepší třebíčská atletka posledních let, sprin-
terka a překážkářka Veronika Janíčková, měla opět 
úspěšnou sezonu. V tabulkách je zapsána třikrát, při-
čemž na stovce je to spojeno s okresním rekordem, 
když o setinu překonala dosavadní rekord, který 
„spoludržely“ Petra Tomanová a Lucie Sichertová, 
na dvoustovce se posunula na čtvrtou příčku histo-
rických tabulek a na stovce překážek zlepšila vlastní 
rekord krajský. 

Tří prvenství dosáhly také Kristýna Všetečková, 
která si zlepšila své postavení v dlouhodobých tabul-
kách na čtvrtce (4. příčka) i na osmistovce (10. příč-
ka) a navíc byla finišmankou nejrychlejší sprinterské 
štafety, Nela Netoličková, která byla nejlepší v kou-
li, disku a kladivu, přičemž v poslední disciplíně se 
posunula na třetí příčku dlouhodobých tabulek, a 
Andrea Bartoňková, která je v historické desítce 8. - 

9. ve výšce (spolu s Renatou Procházkovou), devátá 
v trojskoku a běžela rovněž ve štafetě 4 x 100 m. 

Dvou zápisů dosáhla Denisa Lesslová, nejlepší na 
obou nejdelších tratích, přičemž jejích 3:54:09 hod 
z Volkswagen Maratonu je nejrychlejším naším žen-
ským maratonem všech dob. Po jednom zápisu mají 
běžkyně Marie Fučíková a Jana Komárková Vrbová 
(sedmá v historických tabulkách na 3000 m), překáž-
kářka Renata Procházková, dálkařka Pavla Kosielská, 
tyčkařka Pavlína Konečná a oštěpařka Gabriela Vla-
sáková. 

Kromě premiantek je třeba upozornit na další kva-
litní výkony: na 100 m se Kosielská časem 12,75 s 
prosadila na 7. příčku dlouhodobých tabulek, na 
dvoustovce je Všetečková časem 25,96 s šestá a na 
čtvrtce Aneta Kühwegová za výkon 59,85 s osmá. 
Zbývá doplnit klubovou příslušnost: s výjimkou 
Komárkové Vrbové ze Sokola Studenec a Lesslové z 
Atletiku jsou všechny závodnice členkami Spartaku 
Třebíč. Milan Zeibert

Třebíčské atletické tabulky 2019

Posunutí termínu dodání projek-
tové dokumentace na revitalizaci 
zimního stadionu odsouhlasila rada 
města Třebíč. Starosta Pavel Pacal 
pozdržení odůvodnil tím, že na mis-
trovství světa v hokeji zazněl názor, 
že se musí do budoucna sjednotit 
rozměry hřišť zimních stadionů po 
celém světě. 

„Proto jsme vyčkávali a projektanti 
nemohli na projektu pracovat,“ vysvět-
lil Pacal. Nyní je možné ponechat 
stávající rozměr. „Představa předse-
dy hokejové federace Reného Fasela o 
sjednocení velikosti je nemožná. Přebu-
dovat plochy není jednoduché a nyní se 
jedná jen o plochy, kde se budou hrát 
mezinárodní utkání,“ naznačil Pacal. 

Netajil, že rekonstrukce začne teh-
dy, kdy město získá mimorozpočtové 
zdroje. Rekonstrukce si vyžádá zhru-
ba 240 milionů korun a to nemůže 
město financovat jen ze svého roz-
počtu.  -zt-

tězili v největším počtu kategorií: 
obojí zvítězili čtyřikrát, přičemž 
všechna hokejová prvenství byla 
dosažena díky hlasování čtená-
řů. O dva z hokejových úspěchů se 
zasloužil syn už zmíněného Oldři-
cha Válka Patrik: byl první mezi 
mládežníky a zároveň byl kapitá-
nem vyhodnoceného družstva juni-
orů. 

Výsledky jednotlivých katego-
rií: 

Jednotlivci dospělí dle komi-
se: 1. Vojtěch Fiala, TJ Třebíč, 
taekwondo, 2. Magda Dosbabová, 
Spartak Třebíč, biatlon, 3. Lukáš 
Hlouch, Nuclears Třebíč, baseball, 
dle čtenářů: Lukáš Nedvídek, HS 
Třebíč, hokej, B Ladislav Teplý, 
Západomoravský aeroklub Třebíč, 
ultralehké létání. 

Družstva dospělí dle komise: 
1. Spartak Třebíč, atletika, muži, 
2. Nuclears Třebíč, baseball, 3. HS 
Třebíč, hokej, dle čtenářů: HZS 
KV ÚO Třebíč, požární sport, muži. 

Jednotlivci mládež dle komi-
se: 1. Adam Havlíček, Spartak Tře-
bíč, atletika, 2. Nikola Procházková, 
Spartak Třebíč, triatlon, 3. Samuel 
Eliáš, Spartak Třebíč, atletika, dle 
čtenářů: Patrik Válek, HS Třebíč, 
hokej. 

Družstva mládež dle komise: 1. 
Spartak Třebíč, triatlon, 2. Nuclears 

Prodloužili 
smlouvu 

Rada města Třebíče rozhodla uza-
vřít smlouvu o spolupráci mezi měs-
tem Třebíč a Krajem Vysočina pro 
zajištění realizace projektu Moni-
toring cyklistů a pěších v rámci sítě 
cyklostezek v Kraji Vysočina. Sta-
rosta Pavel Pacal připomněl, že ten-
to projekt již funguje. Počet cyklistů 
a chodců se mapuje v Poušově a ve 
směru na Slavice nad zahrádkářskou 
kolonií. Smlouva se prodlužuje do 
roku 2023. Pacal naznačil, že údaje 
jsou pro město velice zajímavé.  -zt-

S rekonstrukcí 
stadionu musí 
pomoci dotace

Třebíč do 11 let, baseball, 3. Gym 
club Třebíč, gymnastika, dle čtená-
řů: HS Třebíč, hokej, junioři. Vete-
rán dle komise: Petr Mejzlík, Spar-
tak Třebíč, triatlon, dle čtenářů: 
Petr Veleba, Spartak Třebíč, atleti-
ka. 

Trenér dle komise: Jiří Března, 
Spartak Třebíč, triatlon, dle čtená-
řů: Jiří Kliner, Spartak Třebíč, atle-
tika. 

Trenérka dle komise i čtenářů: 
Eva Šalbabová, Gym Club Třebíč, 
gymnastika. 

Sportovní akce roku dle komi-
se: Halahoj třebíčský půlmaraton, 
dle čtenářů: HS Třebíč hrdinům = 
hold vojákům, hasičům a zdravotní-
kům. 

Poděkování za celoživotní práci 
v tělovýchově: Luboš Kokeš, fot-
bal, Štěpán Oberreiter, hokej. Síň 
slávy třebíčského sportu:  Oldřich 
Válek, hokej. Milan Zeibert
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
 - Klubovna u rybníka „Babák“, 
kontakt Ing. Ladislav Tomáš, 

tel : 776 143 134

5. - 8. 3. 2020 Krkonoše, Dvorská 
bouda, autobusový výlet, ubytování 
s polopenzí. Nadmořská výška cha-
ty 1330 m dává ideální podmínky pro 
hřebenové túry (okolo vede 43 km 
Krkonošské magistrály). Chata je 4 
km od Luční boudy, 6 km od Sněžky. 
Zavazadla vyveze rolba. Odjezd z Tře-
bíče v 6.00 hod.

7. 3. 2020 Vysoké Popovice - Pří-
bramský mlýn - kolem říčky Habři-
na - Zastávka u Brna (9 km). Odjezd 
vlakem z Třebíče hl. n. v 7.44 / z Boro-
viny v 7.38. Návrat vlakem ze Zastávky 
u Brna v 13.13, 15.13.

14. 3. 2020 Třebíč, MHD u 
Kuchyňky - Zámiš – NS Bažantnice 
(4,5 - 6 km), oheň, opékání vlastních 
buřtů. Zpět po cyklo do Třebíče (5 
km) nebo přes Padrtův mlýn do Třebí-
če (7,5 km) nebo statek do Petrovice / 

Okříšky (4,5 / 6,5 km). Odchod z Tře-
bíče od MHD Kuchyňka v 9.30 hodin. 
Příchod do Třebíče nebo odjezd z Pet-
rovic v 15.18 bus, z Okříšek v 12.53 R, 
13.26 os, 14.42 bus, 14.53 R.

14. 3. 2020 Z Husovic do Husovic, 
turistický pochod v Brně, start Brno 
- Husovice, sokolovna Dukelská 37, 
trasy pěší i cyklo 15 - 50 km vedou 
kolem Svitavy na Těsnohlídkovo 
údolí, do Bílovic, k jeskyni Pekárna, 
do přírodního parku Údolí Říčky a 
kopec Hády. Odjezd vlakem z Třebí-
če hl. n. v 5.50, 7.08, 7.44 / z Borovi-
ny v 5.45, 7.38. Návrat vlakem z Brna 
v 13.41, 14.44, 15.41, 16.44, 17.41.

21. 3. 2020 Zahájení jarní turis-
tické sezony v oblasti KČT Vyso-
čina – Pelhřimov, autobusový výlet. 
Od 8.00 hodin bude na Masarykově 
náměstí hrát hudba se závěrečným 
velkým koncertem Božejáků. V 9.00 
hodin slavnostní zahájení. Budou 
otevřeny všechny pelhřimovské kos-
tely s průvodci, všechna muzea a věž 
kostela sv. Bartoloměje. Na Křemeš-

níku je pak rozhledna, kostel a stu-
dánky. Třešničkou je návštěva ekolo-
gické farmy bylin v Útěchovičkách u 
Šulců. Trasy pěší 5 - 40 km. Odjezd 
autobusem z Třebíče v 6.20, návrat z 
Pelhřimova v 17.00.

27. - 29. 3. Jarní Vysočinou, 
turistický pochod v Havl. Brodě, 
starty a cíle MÚ V Rámech (Havl. 
Brod) a restaurace Na Hradbách 
(Světlá nad Sázavou), trasy pěší v10 
– 50 km vedou na Lipnici nad Sáza-
vou, Poděbaby a Krásnou Horu. 
Účast možná na jeden den, více dní 
nebo přespání. Odjezd vlakem z Tře-

bíče hl. n. v 6.17, 6.50 / z Boroviny 
v 6.20. Návrat vlakem z Havl. Brodu 
v 14.13, 16.03, 18.03.

28. 3. 2020 K prameni Jevišovky: 
Moravské Budějovice (start v 10.00 
u koupaliště) - Kosová - Hrachovec 
- Komárovice - pramen Jevišovky 
- Budkov (17 km). Odjezd vlakem 
z Třebíče hl. n. v 8.17 / z Boroviny 
v 8.20 / ze Starče v 9.12 nebo auto-
busem z Třebíče v 8.45. Z cíle z Bud-
kova do Mor. Budějovic na nádraží 
ČD je zajištěn autobus. Návrat vlakem 
z Mor. Budějovic v 16.23, 18.23, auto-
busem v 16.10. -zt-

Turistika

Druhý ročník plaveckých závodů 
pro osoby s mentálním a kombino-
vaným postižením PlavčoCup 2020 
se konal v úterý 4. února v Aquapar-
ku Laguna v Třebíči. Tyto závody 
organizuje třebíčské Denní centrum 
Barevný svět ve spolupráci s Radkou 
Bártovou z  Plaveckého oddílu Lagu-
na Třebíč. 

Závodů se zúčastnilo 48 plavců, 
kteří reprezentovali šest organizací 
z Třebíče, Jihlavy, Humpolce, Hav-
líčkova Brodu a ze Střelic. Závodi-
lo se volným stylem na 33 metrů ve 
čtyřech kategoriích – muži plavci 
a neplavci a ženy plavci a neplavci. 
Zvláštní kategorie, která měla u plav-

Na Laguně závodili handicapovaní

ZÁVODY v třebíčském aquaparku se vydařily.  Foto: archiv pořadatelů

Dobou bronzovou je pro atlety Spar-
taku Třebíč prozatím letošní seriál 
halových mistrovství republiky. O prv-
ní se postaral vícebojař Adam Havlí-
ček, jemuž trenér Kliner předpověděl 
medaili hned po jeho vítězství na mis-
trovství Moravy a Slezska. Předpověď 
to byla správná, vyšla však až v hodině 
dvanácté. 

Po prvním dnu byl totiž Adam až šes-
tý, přestože si zlepšil osobní maximum 
ve skoku dalekém na 630 cm. Ztrátu 
začal snižovat až druhý den ve skoku o 
tyči, při kterém se zlepšil o rovných 40 
cm, takže je výkonem 410 cm v nece-
lých šestnácti letech šestým nejlepším 
tyčkařem stoleté třebíčské historie 
za Sýkorou (460), Gabrielem (440), 
Trojanem,  Veselým a právě Klinerem 
(všichni 420) Před závěrečným kilo-
metrem ztrácel na medailovou pozi-
ci necelých 50 bodů, které stáhl, když 
trať zaběhl opět v osobním rekordu 
(2:46,23 min) a jako vůbec nejrych-
lejší ze všech závodníků. V pětiboji 
žákyň skončila osmá Denisa Zahrád-
ková, když si zlepšila osobní maxima 
ve všech disciplínách.  

Osobní rekordy pršely i účastníkům 
MČR juniorů a dorostu. Vícebojař-
ským bronzem odměněný Adam se 
v dálce zlepšil na 641 cm, což zname-
nalo šestou příčku, čtvrtkař Michal 
Krátký byl osobním maximem 50,14 
s pátý a překážkář Ondřej Veselý za čas 
8,28 s šestý. Medaili ze svého halového 
maxima 1:54,37 min vytěžil v katego-
rii juniorů osmistovkař Tadeáš Janík, 
jehož připravuje trenér Jan Nechvátal. 

Třetí bronz už téměř držel v ruce 
koulař Tomáš Vilímek při MČR mužů 
a žen. Před závodem bylo zřejmé, že se 
nemůže rovnat borcům z Dukly Staň-
kovi (21,18) a Novákovi (19,02), ale 
trenér Kliner věřil, že se porve o třetí 
místo s olomouckým Héžou, který ho 
nedávno nevídaným zlepšením při-
pravil o titul mistra Moravy a Slezska. 
Tentokrát se dlouho zdálo, že se role 
obrátí. 

Tomáš dal druhým pokusem 17,13 
m a ve čtvrtém se zlepšil na 17,17 m, 
což byly jeho dva nejlepší vrhy. Héža 
měl před posledními pokusy vrženo 
16,86 m a zdálo se, že už se výraz-
ně nezlepší. Opak byl pravdou: vrh 

na značku 17,39 m znamenal pro něj 
bronz a na Vilímka, jehož posled-
ní dva pokusy skončily mimo výseč, 
zbyla ošklivá medaile z brambory. Ješ-
tě odvážněji se pustil od boje čerst-
vý medailista z MČR juniorů Tade-
áš Janík. Pokusil se o postup do finále 
časem, první čtvrtku měl za 54,41 s, 
ale v závěru rozběhu mu došly síly a 
skončil celkově čtrnáctý. 

 Z výkonů atletů Spartaku Třebíč: 
MČR ve vícebojích v hale Otaka-
ra Jandery ve Stromovce: Sedmi-
boj dorostenců: 3. Havlíček 4811 
(7,71 – 630 – 12,31 -180 – 8,71 – 410 
– 2:46,23). Pětiboj žákyň: 8. Zahrád-
ková 3119 (9,34 – 147 – 10,10 – 477 – 
2:32,87). MČR juniorů a dorostu ve 
Vítkovicích: Dorostenci: 200 m: 12. 
Veselý 22,97. 400 m: 5. Krátký 50,14. 
800 m: 11. Trojan 2:03,26. 60 m př: 
6. Veselý 8,28, 10. Havlíček 8,55. Dál-
ka: 6. Havlíček 641. Tyč: 9. Havlíček 
405. Junioři: 400 m: 18. Kühwegová 
59,79. 800 m: 3. Janík 1:54,37. MČR 
mužů a žen ve Vítkovicích: 800 m: 
14. Janík 1:56,60. Koule: 4. Vilímek 
17,17. Milan Zeibert

Havlíček a Janík na MČR bronzoví

Česko - rakouské 
otužování

V sobotu 22. února. 2020 se usku-
tečnilo první setkání Česko - rakous-
kých otužilců, který zorganizoval 
Klub ledních medvědů - Třebíč, 
nedaleko našich hranic v Drosen-
dorfu. Ten z velké části obtéká řeka 
Dyje a tam se nachází starobylá plo-
várna s příznačným názvem Sebasti-
an Kneipp-Platz. 

Tak jako u nás byl známý zaklada-
tel vodoléčby Vincenz Priessnitz, tak 
v německy mluvících zemích to byl 
farář Sebastian Kneipp. Byl to prá-
vě on, který svoje poznatky sepsal a 
vydal knihu o životosprávě a přízni-
vých účincích otužování, s kterými 
seznámil širokou veřejnost.

Městský úřad nám poskytl několik 
publikací v němčině o našem městě, 
které jsme předali rakouské straně a 
pozvali je samozřejmě k nám. Vzhle-
dem k tomu, že po změně režimu v 
roce 1989 se u nás začala propagovat 
a vyučovat především angličtina, tak 
jsme se neobešli bez tlumočníka, z 
kterého se nakonec vyklubal i vyni-
kající muzikant, který se navíc posta-
ral o skvělou atmosféru. I když jsme 
byli početně ve velké převaze, bylo 
stanoveno datum dalšího setkání na 
příští rok  na den 20. února 2021 s 
tím, že budou pozvání otužilci z celé-
ho Rakouska.  Zdeněk Mikoláš

ců s hendikepem veliký úspěch, pak 
byla určena pracovníkům pozvaných 
organizací, kteří závodili na pade-
sát metrů s plaveckými pomůcka-
mi, které jim však více než pomůcky 
sloužily jako překážky. 

Po vyhlášení nejlepších plavců 
v jednotlivých kategoriích a po pře-
dání pamětních medailí a diplomů 
všem účastníkům závodu se všichni 
společně přesunuli do zábavní zóny 
a užili si zde všechny atrakce, které 
Aquapark Laguna nabízí.  -zt-
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