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SLAVNOSTI RŮŽOVÉHO VÍNA. Počasí příliš nepřálo letošním červencovým Slavnostem růžového vína. Program v sobotu 
18. července pořadatelé dokonce odvolali. O den dříve si milovníci růžového vína přece jen pár pohárků vychutnali.
 Foto: Antonín Zvěřina  

Expozici o Baťovi 
připravil Alternátor
Výstavu Baťovy malé Zlíny mohou 

zájemci zhlédnout v Ekotechnickém 
centru Alternátor v Třebíči. Sestává 
se zejména z dobových novinových 
článků, které se továrním městům 
Baťova koncernu věnovaly, a vévodí 
jí dvě velké mapy. 

První zachycuje předválečný svět, 
druhá předválečnou Republiku 
československou se zakreslenými 
městy. Mapuje, že Baťa měl továrny 
nejen v Evropě, ale i v Britské Indii, 
Francouzské Indočíně či Belgickém 
Kongu. V Brazílii, kde se po 2. svě-
tové válce usídlil Jan Antonín Baťa, 
vzniklo hned několik Baťových měst. 
 -zt-

Výstava mapuje 
jaderný průmysl 

Výstava 65 let jaderného průmyslu 
v Česku bude k vidění v Ekotech-
nickém centru Alternátor v Třebíči 
– Borovině do so středy 5. srpna. 

Název ji dokonale vystihuje, letos 
uplynulo 65 let od chvíle, kdy Čes-
koslovensko podepsalo s tehdejší 
SSSR smlouvu o spolupráci v míro-
vém využívání jádra. 

Výstava nahlíží i do budoucnosti, 
jíž je zejména výstavba dalších blo-
ků Jaderné elektrárny Dukovany.  
 -zt-

Nový film Slovo třebíčské rodačky Beaty 
Parkanové se bude natáčet v září i v Třebí-
či. V polovině července přijela do města se 
štábem hledat vhodnou lokalitu. 
� Antonín Zvěřina

Co vás do Třebíče přivedlo?
Po filmu Chvilky chystám svůj druhý celovečerní 

film, který má název Slovo. Jsem jeho režisérkou a 
scénáristkou. Příběh se odehrává v letech 1968 a 
1969 a hledáme pro něj s výtvarníky a architek-
tem Janem Vlčkem vhodná místa pro natáčení. 

A musím přiznat, že je to docela obtížné, aby 
lokality této době odpovídaly. Nesmí tam být 

nové architektonické prvky a podobně. Třebíč a 
zejména Židovské město je čtvrť naprosto unikát-
ní, protože tady jsou zásahy minimální. 

Vybrali jsme si uličku pro natáčení exteriérů 
jedné situace, kdy si filmová rodina jde kupovat 
zmrzlinu. A tuto uličku jsme našli právě tady, jme-
nuje se V Mezírce.  

Hrálo v hledání vhodné lokality roli, že jste 
se v Třebíči narodila?

Zcela jistě to určitou roli hrálo. Musím jen při-
pomenout, že předchozí film Chvilky vznikal za 
podpory Kraje Vysočina, natáčel se na Vysočině, 
tak jsem si přála, aby i druhý film využil lokality 
v tomto kraji. 

Na natáčení filmu Slovo se podílí ještě Pardubic-
ký kraj. Díky tomu jsme získali víc možností najít 
vhodné lokality. Určitě mám k Třebíči díky naro-
zení v tomto městě svůj vztah. A mám ráda, když 
se filmy, které otiskují moje pocity, natáčejí v mís-
tech, která ke mně patří. Měla jsem přání, aby se 
v Třebíči aspoň část filmu odehrávala, a povedlo 
se.  

Už máte vybrané herce do nového filmu? 
Do hlavní role Václava jsme obsadili Marti-

na Fingera, jeho ženu hraje Gabriela Mikulková, 
jejich maminku Taťjana Medvecká, sestru Jenové-
fa Boková. To jsou hlavní role. 

 (Pokračování na str. 2)

Režisérka Parkanová hledala vhodnou lokalitu

Podpoří projekty
Tři projekty podpoří dotace z Kra-

je Vysočina. Horácký tenisový klub 
Třebíč obdrží zhruba 2,5 milionů 
korun na výstavbu víceúčelové haly.

Téměř milion korun získá spolek 
Nuclears Třebíč na výstavbu hřiště v 
areálu Na Hvězdě. 

Spolku THAI BOX DEVILS Tře-
bíč pomůže krajská dotace ve výši asi 
2,2 milionů. Spolek plánuje přeměnu 
bývalé kotelny ve Sportovní centrum 
za 25 milionů korun.   -zt-
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Zajímavého koníčka má učitelka Základní školy 
speciální v Třebíči Renata Němcová. Šije medvíd-
ky. Zpočátku váhala, zda se do toho pustit, ale její 
syn Zbyněk ji v tom utvrdil. Loni tragicky zahynul. 
Každý nový méďa nese v místě srdce písmeno Z.
� Mirka Čermáková

Šiješ hadrové medvídky. Co bylo impulsem k tako-
vé zálibě?

Už jako malá holka jsem měla ráda medvídky, zatímco 
moje kamarádky vozily kočárek s panenkou, já vezla dře-
věný vozík s medvídkem. Minulý rok mi na „fejsbuku“ 
vyjela skupina Medvědí blog, že by se mi to mohlo líbit. 
A když jsem se stala členkou této skupiny, viděla jsem, 
jak jsou ženské šikovné, že samy šíjí medvídky. Řekla 
jsem tehdy synovi, že zkusím ušít medvídka taky. Syn mi 
odpověděl, ať dělám, co cítím, a jestli je to šití medvídků, 
ať to zkusím. Když se pak mému Zbynďovi stala tragic-
ká autonehoda, tak jsem si řekla, že už kvůli němu se do 
medvídků musím pustit.

Všimla jsem si, že medvídky také pojmenováváš. 
Náhodně nebo cíleně pro někoho?

Všichni moji medvídci jsou vlastně Zbyňďa. Všichni 
mají na místě srdíčka vyšité Z. Pojmenovaní jsou podle 
synových a mých přátelích a kamarádech. A tak se klidně 
stane, že Alenka dostane Jeníčka, Jarka Janičku a tak dál.

Jak dlouho trvá „výroba“ takového medvídka a kde 
bereš materiál?

Záleží na tom, jak je medvídek velký. Když to zprů-
měruji, tak osm až deset hodin. Celé medvídky šiju v 
ruce. Nejhůř se šijí ti menší. A když chce medvědí hol-
čička šaty, tak to jsou další čtyři hodiny. Materiál získá-
vám všelijak. Bytový textil ve stopshopu, ve švadlence, 
taky si nechávám někdy posílat ručně barvenou viskózu 
a mohér od medvědářky z Německa, stejně jako vycpáv-
kový materiál.

Šiješ si je sama pro sebe, nebo na přání přátelům a 
známým?

Kéž by se mi medvídci hromadili aspoň trochu doma. 
Většinou co ušiju, jde pryč. Někteří jsou na přání, pod-
le barvy....spíš je rozdávám, pořád má někdo narozeni-
ny, nebo jako odměnu, nebo když jdu na návštěvu, beru 
s sebou medvídka jako dárek.

Jak to stíháš při náročné práci pedagoga ve speciál-
ní škole a při péči o maminku?

Chtěla bych mít doma aspoň malý zásobník medvídků, 
aby bylo kam sáhnout, ale to nějak nestíhám. Šiju tehdy, 
když mám volno. A proto nemám ten zásobník.

Jsi spoluautorkou pracovního sešitu o medvídcích. 
Komu je určený?

Pracovní sešit Méďovo čtení a psaní vznikl z nedostat-
ku učebních materiálů pro děti s mentálním postižením. 
Ale je určen i pro malé děti 1. a 2. ročníku běžné základní 
školy. Těm našim žáčkům jsou tyto sešity „šité na míru“. 

Medvídek děti vlastně provází, jinak jsou tam cvičení, 
které „naše“ děti zvládnou. Čtení krátkých textů, doplňo-
vačky. A vidíš, sešit vznikl před čtyřmi roky a zase je tam 
medvídek.

Tvůj koníček je určitě relax, ale s bolavým podtex-
tem, se vzpomínkou na syna.

Moc mě baví všechno, co dělám. Ano, medvídci jsou 
pro mě velký relax. A když mě to baví, tak to vlastně 
dělám s radostí. Všichni moji medvídci mají duši. Zkrát-
ka… jsem medvědářka. To je můj odkaz synovi. 

Renata Němcová šije medvídky 
se vzpomínkou na syna

Uzavírky 
V ulicích Ruská, Arbesova, Hladí-

kova, Jiráskova a Pod Vodojemem 
budou do 31. října probíhat výkopo-
vé a stavební práce při rekonstrukci 
plynu vždy od pondělí do pátku, od 
7 do 18 hodin. Po celou dobu bude 
uzavřen chodník v ulicích Jiráskova 
a Ruská.

Od 3. srpna do 8. září bude úplná 
uzavírka části silnice v Jiráskově uli-
ci, objíždět se bude Ruskou a Dreu-
schuchovou.

Od 15. září do 31. října bude úplně 
uzavřena část ulice Pod Vodojemem.

Do 7. srpna letošního roku bude 
probíhat rekonstrukce teplovodu 
na mostě v ulici Modřínová. V tom-
to termínu bude na mostě uzavřen 
chodník pro pěší. 

Do 18. srpna bude z důvodu rea-
lizace stavebních prací při výměně 
balkonů v bytovém domě Kubišo-
va 1170/5 uzavřen chodník a par-
kovací stání. Práce budou probíhat 
jen v pracovní dny, vždy od 7 do 17 
hodin.  –zt-

Na Podzámecké 
nivě bude veletrh 

Veletrh volného času se uskuteční v 
Třebíči v sobotu 5. září od 14 do 17 
hodin na Podzámecké nivě.

 Jedná se o největší přehlídku dět-
ských organizací ve všech pěti okres-
ních městech Vysočiny. Účelem akce 
je, aby si děti našly zábavnou a smys-
luplnou aktivitu pro vyplnění volné-
ho času. 

Připraveny budou hry, soutěže, 
aktivity pro děti, nabídka kroužků a 
oddílů.  -zt-

 Foto: archiv R. Němcové

Zkrášlí nádraží 
Opravu haly na autobusovém 

nádraží plánuje město Třebíč. 
Úpravy se dočkají vnitřní prostory 
výpravní budovy. Zlepší se podmín-
ky pro pobyt cestujících. Místosta-
rosta Vladimír Malý upozornil, že se 
jedná o další etapu zkulturnění. Při-
pomněl vybudování nových toalet 
či místnosti pro matky s dětmi. Cel-
kové náklady činí zhruba 340 tisíc 
korun a práce skončí ještě v letošním 
roce.  –zt-  

t01-ekoD
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sem ještě dítě předškolního věku a jdu s babič-
kou v Třebíči na procházku. V paměti mi zby-
ly z této cesty jen útržky, které těžko složím do 

uceleného příběhu. A tak si pouze pamatuji, že se oci-
táme kdesi u rybníků v severní části města. Z toho i 
z následujících vzpomínek usuzuji, že jsme patrně 
v Týnském údolí. Co tomu nasvědčuje? Že míjíme 
několik rybníků po sobě jdoucích. 

Začíná pršet. Co teď? Moje babička si ví rady. Přece 
nedaleko odsud v Židovské čtvrti bydlí její bratr Jaro-
slav Kroupa. Není nic snadnějšího než zrychlit krok, 
déšť to někdy umí lépe než Šaratice, a zamířit k jeho 
bydlišti. Pamatuji se, že domek stál ve stráni, a dosud 
se mi ho nepodařilo vypátrat, ale možná je to tak lep-
ší. 

Usedáme v domku na židle, pro mě je v tom věku 
každá návštěva nesmírný zážitek. Od jiných pamět-
níků než jsem já, z jejich vyprávění, ale i z pozděj-
ších osobních zkušeností vím, že strejda mé maminky 
Jarda byl pěkné kvítko, bohém každým coulem. Řekl 
bych, že kousek jeho červených, bílých krvinek, ba i 

krevních destiček, koluje i v krvi mé. 
Musím dále říci, že moji třebíčští předkové byli veli-

ce šikovní malíři. Tuto krev mi nepředali ani ve for-
mě virů či bacilů. Musím sebekriticky uznat, že když 
chci namalovat sluníčko, vyjde mi z toho vajíčko, a 

naopak. I strejda Jarda velice pěkně maloval a je jen 
škoda, že jeho díla se nepodařilo dochovat do dnešní 
doby.

Ale i jiní členové třebíčského rodového klanu měli 
vztah k tomuto umění. A jednalo se prý i o veli-
ce šikovné betlémáře. Pamatuji se, že jsem byl velice 
hrdý, když jsem v třebíčském muzeu objevil betlém, 
který stvořil Jan Kroupa. To přece nemůže být náho-
da, že by to nebyl můj některý z předků. 

A že by byl jediný, kdo má v třebíčských betlémář-
ských sbírkách svůj výtvor? Ne, nemíním zkoumat 
svůj rod, ale vzhledem k cenám, které tyto betlémy 

mohou mít, se do mysli vkrádá ta myšlenka, proč se o 
tyto betlémy v rámci restitucí neucházet. 

Ne snad že by si chtěl člověk vytvořit samostatnou 
výstavku betlémů svých předků a chlubit se jí, ba ji 
každoročně zapůjčovat do Vatikánu, ale určité hmot-
né zázemí by z toho plynout mohlo. 

Ale já můžu pracovníky třebíčského muzea uklid-
nit, že k něčemu takovému určitě nedojde. Mně sta-
čí jen pocit, že je něco takového možné. To člověka 
zahřeje u srdíčka víc než nějaké hmotné či peněžní 
statky.

A ještě k Židovské čtvrti, podle mých vzpomínek 
tam žila i moje prababička Kateřina Kroupová, kte-
rou jsem v minulém století také v domku v této loka-
litě navštívil. Opět si nepamatuji tento objekt, snad 
někde na nábřeží řeky. Prababička se dožila úctyhod-
ných 96 let a tuto drobnou ženu jistě k tak vysokému 
věku dovedl optimismus a to, že žila právě v Třebíči. 
Dnešní tečka.  Antonín Zvěřina

Jsme na procházce

Tak plynul čas...

J

Město Třebíč hodlá pomoci 
nemocnici a ocenit dobrovol-
níky, kteří se zasloužili o boj 
s pandemií koronaviru.  
� Antonín Zvěřina

Veřejnou sbírku na modernizaci 
přístrojového vybavení třebíčské 
nemocnice schválila třebíčská rada 
města. Začne v pondělí 24. srpna a 
skončí v pondělí 21. září. 

„Sbírka se uskuteční prostřednic-
tvím pokladniček umístěných v Tře-
bíči a formou zvláštního bankovního 
účtu,“ uvedl starosta Pavel Pacal. 

Zdůraznil, že celý výtěžek obdrží 
třebíčská nemocnice. „Tuto akci 
pořádáme jako hold lidem, kteří stá-
li v době pandemie v první linii a 
pomáhali během koronavirové kri-
ze,“ informoval Pacal. 

Nastínil, že významnou akcí při 
konání sbírky s možností příspěv-
ku se stane koncert v sobotu 5. září 
v bazilice sv. Prokopa a přilehlém 
nádvoří. 

Vystoupí na něm houslista Vác-
lav Hudeček, třebíčský rodák a též 
vynikající houslista Josef Špaček a 
špičkový varhaník Pavel Svoboda. 

„Během programu se uskuteční i 
ocenění několika dobrovolníků orga-

Sbírka města pomůže nemocnici

Město vyhlásilo 
tradiční soutěž

Tradiční soutěž o nejkrásnější kvě-
tinovou výzdobu i letos pořádá měs-
to Třebíč. Letos se koná po čtyřia-
dvacáté. Hodnotící komise již může 
zahájit svoji práci. Starosta Pavel 
Pacal netajil, že soutěž se těší velké 
oblibě.  –zt-

Zlikvidují dva 
přístřešky MHD

Dva přístřešky Městské hromad-
né dopravy zlikviduje město Třebíč. 
Jeden v hodnotě téměř jedenáct tisíc 
korun se nachází v ulici Na Kop-
cích a druhý v hodnotě zhruba devět 
tisíc korun v ulici M. Majerové. Oba 
nahradí v letošním roce nové pří-
střešky v jednotném vzhledu jako 
v celém městě.  –zt-

Zakázku vyhrála 
třebíčská firma

Zadat Veřejnou zakázku na projek-
tovou dokumentaci Regenerace síd-
liště Za Rybníkem, Třebíč Borovina 
rozhodla rada města. Zvítězila tře-
bíčská firma Atelier Fabík. S ní měs-
to uzavře smlouvu o dílo. Jedná se o 
zpracování etapy E, předchozí se zre-
alizovat podařilo.  –zt-  

Strážníci Městské policie Třebíč se zúčastnili 15. ročníku střeleckých závo-
dů O pohár starosty města Mikulov. Této soutěže se zúčastnilo více než 120 
střelců ve 40ti družstvech z celé české republiky. Třebíčští strážníci se ve vel-
ké konkurenci neztratili a družstvo ve složení Pavel Jančář, Jan Kotlík a Zby-
něk Štelcl vybojovalo 2. místo v celkovém pořadí. Pavel Jančář se neztratil ani 
ve výsledkové listině jednotlivců, kde se jeho jméno objevilo na celkovém 
6. místě. Druhé družstvo ve složení Josef Číž, Ondřej Hobza a Tomáš Bártík 
obsadilo místo desáté.  -zt-

Třebíčští strážníci bodovali

nizací, které se podílely na zmírňová-
ní následků pandemie. Sbírka vyvr-
cholí na Dni města v sobotu 19. září 
a i tam bude možnost do sbírky při-
spět,“ vysvětlil Pacal. 

Doplnil, že Den města se koná 
letos podruhé. Poznamenal, že 
pokladničky, kromě zmiňovaných 
akcí, lidé naleznou v prostorách 
obou budov třebíčské radnice. 

Starosta Pavel Pacal připomněl, že 
na konci května se měl konat další 
ročník Festivalu Václava Hudečka. 
V letošním roce se kvůli pandemii 
uskutečnit nemohl. 

„Uvažovali jsme, jak festival nahra-
dit. Myšlenka na náhradní program 
na počátku září se zrodila spontánně 
hned v dubnu a Václav Hudeček s tím 
souhlasil,“ poukázal Pacal. 

Zdůraznil, že myšlenky na chari-

tativní sbírku okamžitě směřova-
ly do třebíčské nemocnice. „Dále 
jsme chtěli, aby organizace, které se na 
zmírňování následků pandemie podí-
lely, nominovaly dobrovolníky, které 
oceníme,“ naznačil Pacal. Na dotaz, 
zda umělci budou hrát za honoráře, 
Pacal věří, že určitě nepřijmou plno-
hodnotné honoráře. 

„Nemocnice Třebíč je iniciativou měs-
ta Třebíč velmi potěšena,“ informova-
la mluvčí Jitka Mácová. V polovině 
července připustila, že nemocnice 
na bližší informace od města teprve 
čeká. 

„Finanční prostředky ze sbírky budou 
využity na modernizaci přístrojového 
vybavení Nemocnice Třebíč, což v po-
covidové době plné škrtů opravdu vítá-
me,“ doplnila mluvčí Mácová.
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Režisérka Parkanová hledala vhodnou lokalitu
(Dokončení ze str. 1)

Bylo složité sehnat herce nebo 
naopak v této době je to snadné?

S Martinem Fingerem se znám 
roky a ve filmu Chvilky hrál roli 
tatínka. Musím přiznat, že jsem si 
přála, aby hrál i v tomto mém dru-
hém filmu. S ním jsem počítala už 
tak tři roky dopředu. Teď nechci, aby 
to znělo namyšleně, ale nemám pro-
blém do mých filmů herce sehnat. 
Scénáře se jim líbí. 

Ovlivnila vás nějak pandemie 
koronaviru?

Tak to určitě, předpokládali jsme, 
že budeme natáčet už v létě o prázd-
ninách. Ale některým z filmové-
ho štábu se posouvaly závazky, tři 
měsíce se nepracovalo, takže mís-
to v létě budeme natáčet až na pod-
zim. Museli jsme počkat, až zejména 
herci dostojí svým závazkům. Výběr 
herců to neovlivnilo, jen jsme si na 
ně zkrátka museli počkat. 

Určitě nejste pamětník doby, 
kterou jste si vybrala. Proč?

Tak to máte pravdu, pamětník 
nejsem, narodila jsem se v roce 
1985. Období jsem si vybrala proto, 
že se velice dobře ví, co se v té době 
dělo. Jak se měnila politická a spole-
čenská situace.

Jedná se o rodinný film, sleduje pří-
běh rodiny, a všechny tehdejší nála-
dy mohu ve filmu využít. Některé 
věci nemusím do detailu vysvětlovat, 
jsou tou dobou dané. Často můžeme 
až zpětně posoudit, jak jsme se v té 
jaké době chovali. V tomto období 
lidé hledali odpovědi na mnoho otá-
zek, ale bylo poměrně jasně vymeze-
né, jak by se měli zachovat. 

Jak byste film definovala, drama, 
komedie?

Nejvíc se blíží definici rodin-
ný film. Hlavními postavami jsou 
manželé Václav a Věra, kteří si slíbi-
li společný život a je pro ně důležité, 
aby svým závazkům dostáli. Myslím, 

že to není málo, dostát slovu, kte-
ré jste dal partnerovi nebo sobě ve 
vztahu vůči společnosti, víře. A oni 
žijí v době, kdy lidé procházeli závaž-
nými zkouškami. 

Budete v Třebíči potřebovat 
komparz?

Budeme, točíme exteriér, v uličce 
bude zmrzlinové okénko, kam si lidé 
chodí kupovat zmrzlinu. Přiveze-
me si herce hlavních rolí, ale počítá-
me s tím, že město Třebíč poskytne 
komparz. 

Jak jej vyřešíte?
Myslím, že nám přijdou fotky 

zájemců, a já si podle nich vhodné 
typy vyberu. 

Bude se muset ulička upravovat?
Místo, které jsme si v Třebíči vybra-

li, je prima v tom, že architektonicky 
k filmu sedí. Zmrzlinové okénko v ní 
samozřejmě není a s architektem 
probíráme, jak uličku upravíme pro 
naše potřeby. 

Musí se odmontovat lampy a 
nahradit je dobovými, prostředí 
dotvoříme tak, aby vypadalo jako 
z těch let. Musí se hlídat antény, prv-
ky z umělé hmoty, mnoho dalších 
věcí. 

Jak dlouho budete v Třebíči natá-
čet?

Budeme tady dva tři dny, zhruba 
v pátek 11. a v sobotu 12. září. 

Kdy film spatříme v kinech?
To není otázka na mě, ale na pro-

ducenta. Nesu spíš uměleckou odpo-
vědnost. V plánu máme natočit ho 
v letošním a v příštím roce. Je tam i 

REŽISÉRKA Beata Parkanová v uličce, kde se bude film Slovo v Třebíči točit.  Foto: Antonín Zvěřina

zimní prostředí, což musíme zohled-
nit. Film má i festivalové ambice a 
myslím si, že premiéra se uskuteční 
v roce 2022. 

Už máte vybranou zimní lokali-
tu?

Sáňkovat se bude tam, kde bude 
sníh. Věřím, že to nebude problém, 
že sníh napadne. Jen tak podo-
tknu, že k filmařské práci patří, když 
nechcete, aby nasněžilo, nasněží, 
když sníh potřebujete, nastane oble-
va.

Může i třebíčské natáčení počasí 
ovlivnit?

Určitě, vždyť budeme natáčet 
v exteriéru, venku. Proto máme i 
rezervní natáčecí den, není například 
dobré polojasno, kdy se rychle stří-
dá svit sluníčka se zataženou oblo-
hou. Pak musíme čekat na úsek, kdy 
nastane jedno nebo druhé. Natáče-
ní venku je komplikované, kdyby 
například pršelo, natáčet nemůžeme. 
I to k filmu patří.

Co filmaři dělají, když se nemůže 
natáčet?

Osobně ležím na pokoji a jsem 
vynervovaná. Co dělá štáb, nevím, 
snažím se je nekontrolovat. 

Máte už nějaké plány do budouc-
na?

Napsala jsem po scénáři k filmu 
Slovo další scénář, který se jmenu-
je Světýlka. S producentem tohoto 
filmu Vojtěchem Fryčem bychom si 
přáli spolupracovat i na něm. Ale ny-
ní se soustředím jen na natáčení fil-
mu Slovo. 

V jakém časovém rozmezí se film 
odehrává?

Od května 1968 do podzimu 1969. 

A jak dlouho diváci v kině pobu-
dou?

Počítám tak hodinu třicet čtyřicet 
minut. Tak jak běžné filmy trvají.

Na další tři roky se stal předse-
dou představenstva Krajské hos-
podářské komory Kraje Vysočina 
předseda Okresní hospodářské 
komory Třebíč Richard Horký. Ze 
čtyřiceti čtyř přítomných delegá-
tů ze všech okresů Kraje Vysočina 
obdržel 42 hlasů, dva se zdrželi. 
„Je to velmi silný mandát, který mě 
zavazuje a motivuje k další práci,“ 
sdělil po zvolení staronový před-
seda Horký.

Podnikatelé se shodli, že koro-
navirus za minulé tři měsíce spo-
lečnosti hodně vzal a něco málo 
dal. „Dal nám novou životní zku-
šenost. Ale hlavně se ukázalo, jak 
je důležitá energetická soběstačnost 
České republiky, která by bez výro-
by elektřiny z jádra nebyla možná,“ 
zdůraznil Horký.

Doplnil, že hlavní prioritou pro 
něj je pomoc při prosazování 
náhrady stávající Jaderné elektrár-

Předseda Horký je pro obchvat

RICHARD HORKÝ.

ny Dukovany nejlépe dvěma novými 
bloky nebo alespoň jedním blokem.

Podle Richarda Horkého je napro-
sto zásadní pro nové jaderné blo-
ky stavba kapacitních obchvatů, bez 
kterých nelze zabezpečit dopravu 
nadměrných zařízení zejména reak-
torové nádoby. 

„Naprosto nechápu aktivity někte-
rých obyvatel Třebíče, kteří se ve jmé-
nu svého zviditelnění a rádoby ochrany 
svých zájmů snaží zablokovat obchvat 
Třebíče, bez kterého nové Dukovany 
postavit nepůjdou. Okresní hospodář-
ská komora Třebíč dlouhodobě pod-
poruje stávající variantu, která je pod-
le vyjádření Marie Tesařové, ředitelky 
Ředitelství silnic a dálnic Kraje Vyso-
čina, jediná možná a pro Třebíč bude 
znamenat i vyřešení tranzitní dopravy 
přes město zejména ulicí Bráfova, kde 
je pět křižovatek se semafory,“ dodal 
předseda krajské hospodářské komo-
ry Richard Horký.  -zt-
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Komu se o prázdninách strávených doma v krá-
sách Moravy zastesklo po tradiční italské zmrzli-
ně, zoufat nemusí. Třebíčský výrobce mražených 
krémů TIPAFROST totiž rozšířil svoji nabídku o 
poctivou řemeslnou zmrzlinu z nejkvalitnějších 
surovin v mnoha oblíbených variantách. Ochut-
nat ji můžete netradičně přímo z našeho zmrzli-
nářského auta.

Zmrzlina z auta a po italsku
Nové zmrzlinářské auto s prodejním okénkem, 

které ručně vyráběnou zmrzlinu nabízí, na vás 
čeká v areálu nákupního centra Stop Shop. Naši 
zaměstnanci vám ji naservírují, jak jinak než, hez-
ky po italsku - z mrazicí vitríny pro carapíny využí-
vané speciálně na řemeslnou zmrzlinu. 

Sortiment jedenácti lahodných příchutí, mezi 
kterými najdete kromě klasické vanilky a čoko-
lády také ovocné sorbety nebo perníkovou, 
kokosovou a šmoulovou s lentilkami, vás pře-
svědčí o tom, že šetrná ruční výroba produktů při-
náší neopakovatelný chuťový zážitek. Naši zmrz-
linu zkrátka inspirovala Itálie a přivezli jsme si 
odtud jen ty nejkvalitnější suroviny.

Čerstvá kvalita z celého světa
Pravá vanilka z Madagaskaru, poctivé kakao i 

kvalitní pistáciová pasta. To všechno skrývá recep-
tura našich ručně dělaných produktů. Využíváme 
při ní ty nejkvalitnější suroviny z celého světa, kte-
ré všem výrobkům zajišťují krémovitou strukturu 
a lahodnou chuť.

Skvělá odezva našich zákazníků navíc potvrzuje, 
že kvalita vítězí nad chemickými přídavky. Zatím-
co točená zmrzlina má původ v práškové směsi, 
TIPAFROST svoji zmrzlinu vyrábí z čerstvých 
surovin - tak jako tradiční italští zmrzlináři. Těšit 
se tak můžete na čerstvé mléko, jogurt i 40% sme-
tanu, u ovocných sorbetů zase na vysoký podíl 
ovoce.

 

V kavárně i na vaší akci
Ručně vyráběnou zmrzlinu můžete ochutnat 

také na našich prodejních místech. Ta najdete tře-
ba v Kavárně u Baziliky svatého Prokopa v Třebíči 
a ve zmrzlinárně na Vranovské pláži. 

A kdo si bude přát poskytnout lahodné let-
ní osvěžení v podobě našeho nového produktu 
na své akci, může využít nabídky našeho zmrzli-
nářského auta. Pojízdnou prodejnu tak můžete 
potkat i na kulturních událostech v okolí.

Tradice od roku 1992
Společnost TIPAFROST odstartovala výro-

bu mražených krému již roku 1992. Od té doby 
prošla velkým vývojem a postupem času se stala 
jedním z nejvýznamnějších výrobců zmrzliny v 
České republice. Na více než 200 druzích třebíč-
ských nanuků, kornoutů i vaničkových zmrzlin si 
pochutnává nejen celé Česko, ale i další evropské 
země, jako třeba Německo nebo Itálie.

Loni se naše firma navíc přidala k programu 
UTZ Certified, který podporuje udržitelné pěs-
tování kávy, čaje a kakaa. Přispívá tak ke zlepšení 
ochrany životního prostředí, zvýšení životní úrov-
ně i lepším pracovním podmínkám pěstitelů.

Přejeme všem o kopeček lepší den…
 (PI-T08-TID)

Za ručně vyráběnou zmrzlinou letos jedině do Třebíče
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Aktuální nabídka pracovních
příležitostí v regionu

VOLNÁ MÍSTA TŘEBÍČSKA

www.volnamistatrebic.cz

Autorem architektonického návrhu no-
vého posezení, stejně jako samotné roz-
hledny, je brněnský architekt Pavel Jura. 
Podle starosty Pavla Pacala je důležitá 
nejenom funkčnost a  praktičnost, ale 
také estetické ztvárnění v  souladu s  ar-
chitekturou rozhledny.
Rozhledna na Pekelném kopci se od do-
končení výstavby v roce 2014 stala vyhle-
dávanou atraktivitou pro cyklisty i  pěší 
a  také místem setkání při nejrůznějších 
akcích. Nový mobiliář zvýší kapacitu po-
sezení a  poslouží všem, kteří vyrazí na 
procházku nebo na vyjížďku a  budou si 

chtít posedět a  odpočinout na klidném 
místě s výhledem do širokého okolí. Ná-
vštěvníci mohou také využít malé ohniště.
„Přespolní cykloturisté“ naleznou zázemí 
v TouristPointu, který se nachází v  infor-
mační centru na Karlově náměstí v Tře-
bíči. Mohou zde využít nejen příjemného 
posezení, ale i úschovny zavazadel, toalet 
a  sprch. K  dispozici jsou venkovní stoja-
ny na kola a také uzamykatelná úschovna 
kol. Na požádání je cyklistům poskytnuto 
i  základní nářadí pro jednoduché opravy 
kol či lékárnička pro ošetření drobných 
poranění.

Čtyři nové odpočívky jsou od 15. července k dispozici turistům a cyklistům, 
kteří zavítají k rozhledně na Pekelném kopci u Třebíče. Původní lavičky byly 
na hraně životnosti, proto se město Třebíč rozhodlo toto oblíbené místo vy-
bavit novými pohodlnými odpočívkami.

NOVÉ ODPOČÍVKY 
NA PEKELNÉM KOPCI

Incomingový tým

NAPLÁNUJTE SI VÝLET
Místo s  krásným výhledem na Třebíč 
a okolí můžete zakomponovat do svého 
výletu. Pěšky se k rozhledně dostanete 
oficiální značenou stezkou z parkoviště 
u polikliniky Vltavínská nebo po zelené 
turistické značce, která vede i  kolem 
vodojemu na Strážné hoře („Kostelíč-
ku“). Pokud chcete vyrazit na kole, tak 
po cyklotrase 26 a  5212 dojedete na 
rozcestí (k bodu záchrany TR 014) a od-
tud vás zelená turistická značka přive-
de po široké lesní cestě až k  vrcholu 
Pekelného kopce (572 m).

Tip na cyklovýlet 
Z Třebíče přes 
Pekelný kopec 
na Sádek a zpět 
(33,5 km)

Pěší výlet 
Okolo Třebíče 
Výšlap po 
vyhlídkových místech 
(15 km)



 STRANA 7 TN - SRPEN 2020Inzerce

CO MŮŽEME
OPRAVIT DNES,
        NEODKLÁDEJTE
    NA ZÍTŘEK.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Objednejte svůj vůz na opravu,
kterou jste doteď odkládali.
V našem servisu jsme neustále připraveni vyřešit za vás pojistnou událost, opravu karoserie, lakování vozu, výměnu 
čelního skla či zapůjčení náhradního vozu po dobu opravy. Zastavte se v našem autorizovaném servisu ŠKODA nebo 
nás kontaktujte telefonicky. Nyní můžete využít také objednání do servisu online.
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VYSOČINA ARENA TOUR 

ČESKÉ SPOŘITELNY

15.8.2020 - 16.8.2020

AKCE PRO 

CELOU RODINU
MTB TRASY

FAMILY JÍZDA

ZÁVODY PRO DĚTI

GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI
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Zatímco v zimě platí Vyso-
čina Arena za centrum čes-
kého biatlonu a běžeckého 
lyžovaní, v létě se stává cen-
trem těch největších závodů 
na horských kolech, co se u 
nás pořádají. Kromě podniků 
světového poháru nebo mis-
trovství světa v cross country, 
které se v Novém Městě na 
Moravě konalo v roce 2016, se 
odsud již tradičně na své trasy 
vydávají účastníci největšího 
seriálu horských kol pro veřej-
nost Kolo pro život. Letos se tak stane během víkendu 15. a 16. srpna, kdy se 
zde uskuteční Vysočina Arena Tour České spořitelny, sedmý podnik letošního 
sezony Kola pro život.

V Novém Městě se bude podobně jako na Orlíku při sezónním otvíráku závo-
dit v průběhu celého víkendu, program zde bude ovšem ještě o něco nabitější, 
a to především díky jedinečným možnostem zázemí ve Vysočina Areně.

Další důležitou informací je fakt, že Vysočina Arena Tour České spořitelny 
je i letos součástí mezinárodního UCI kalendáře, a i letos tedy bude možné v 
rámci UCI trasy A sbírat body do světového žebříčku. V sobotu 15.8. se kro-
mě trasy A bude také závodit na dvou dalších trasách – B a C, s délkou 54 km a 
32 km. Všechny tři tratě směřují severně od Vysočina Areny a cyklisty tak pro-
vedou nejatraktivnějšími místy Žďárských Vrchů, jako jsou Žákova hora nebo 
nejvyšší vrchol Devět skal.

Na neděli 16.8. je pak nachystán program zaměřený především pro rodiny s 
dětmi a cyklisty pohodáře. Program otevře start závodu Gravel & MTB Rall-
ye Vysočina, přímo v areálu se pak uskuteční závody pro děti všech věkových 
kategorií. Chybět nebude delší trasa pro starší žáky Junior Trophy Marathon. 
Po dětských závodech se jako již tradičně vydají na nezávodní vyjížďku celé 
rodiny v rámci Trasy D – Family jízdy. 

Výčtem závodních tratí ovšem zdaleka nekončí veškeré možnosti zábavy. Po 
celý víkend se přímo ve Vysočina Areně bude zároveň odehrávat cyklistický 
veletrh Test & Expo 2020. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program, 
partnerské stánky, populární Ninja dráhu pro děti nebo širokou nabídku občer-
stvení.   j08-22D

Víkendová oslava cyklistiky 
ve Vysočina aréně se blíží
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ŽIJEME
DINOSAURY
ŽIJEME
DINOSAURY

Ozvučené robotické a statické modely dinosaurů v životních velikostech 

3D Kino Dětské paleontologické hřiště ukrývající zkamenělého tvora 

Cesta do minulosti Země  Nejrůznější atrakce, houpadla a prolézačky

 DinoShop  DinoCafe  Parkování ZDARMA
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Z BABIČČINA DVOREČKU 
DO VŠECH KOUTŮ SVĚTA

SETKÁNÍ S DOMESTIKOVANÝMI ZVÍŘATY 

EVROPY, ASIE, AFRIKY A JIŽNÍ AMERIKY

WWW.ZOO-VYSKOV.CZ

ZOOPARK VYŠKOV

MÁME NOVÝ 
      FILM

Hlasujte přímo v kinosále
a sami rozhodněte 
o osudu mláděte...

DINOPARK.CZ
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Městské muzeum 
Polná

Prohlídkové trasy:

Hrad I – řemesla, kupecký krám, barokní 

lékárna, lapidárium, hladomorna

Hrad II – historie hradu a města od 13. 

do 20. století

Stará škola – tří-

da, kabinety, byt uči-

tele, černé kuchyně 

Muzeum – histo-

rie města, expozice 

historických hodin, 

výstava Muzea kutil-

ství 

Otevřeno denně kromě pondělí 9-12 a 

13-17 hodin

Akce a doprovodný program:

� 14. 8. Noční prohlídky hradu

� 19. a 26. 8. Komentované prohlídky 

výstavy Muzea kutilství

� 22. 8. Hradní slavnosti

Ukázky dravců … a další program najde-

te na www.muzeum-polna.cz

Městské muzeum Polná, p. o.

Tel. 567 212 336, 777 229 073

e-mail: muzeum@muzeum-polna.cz
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Hospodářský dvůr
Bohuslavice

• Zážitková kuchyně

• Stylové luxuní ubytování 
   nebo spaní na peci

• Svatby, konference
• Minizoo

� Kdy máme otevřeno?

Neděle–čtvrtek 11.00–22:00 hod.

Pátek–sobota 11.00–23.00 hod.

ἷ Kontakty 

Hospodářský dvůr, Bohuslavice u Telče

www.hospodarskydvur.cz

e-mail: info@hospodarskydvur.cz
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Tak trochu krokem do neznáma bylo zřízení 
turistického vláčku v Třebíči. Nikdo nevěděl, jaká 
bude jeho vytíženost a jaké budou reakce cestují-
cích.

„Jenže jediná možnost, jak toto zjistit, je, že turistický 
vláček v Třebíči vyzkoušíme,“ řekl 26. června třebíč-
ský starosta Pavel Pacal při zahájení provozu vláčku.

Nyní, po měsíci testovacího provozu, lze konsta-
tovat, že zkouška dopadla na výbornou. Třebíčský 
expres, jak zněl název vláčku, nezájmem cestujících 
rozhodně netrpěl, občas se dokonce i stávalo, že se 
do něj všichni zájemci o svezení nevešli. 

Jízdenka byla celodenní
„S provozem jsme opravdu velmi spokojeni. Navíc 

se velice osvědčil koncept hop on – hop off, který jsme 
pro Třebíčský expres zvolili,“ dodává Richard Horký, 
předseda představenstva Okresní hospodářské ko-
mory Třebíč (OHK), která se celého projektu ujala 
a která vláček do Třebíče objednala proto, aby po-
sílila zdejší turistický ruch poznamenaný útlumem 
způsobeným koronavirovou pandemií.

Systém hop on – hop off využívají velká města 
k tomu, aby návštěvníkům nabídla co nejefektivněj-
ší možnost návštěvy památek a různých zajímavostí. 
Cestující si koupil jízdenku na celý den, přičemž si 
sám mohl zvolit, zda bude vláček využívat jen coby 
vyhlídkový, nebo zda mu Třebíčský expres poslou-
ží coby dopravní prostředek mezi jednotlivými za-
stávkami. Na kterékoli bylo totiž možné z  vláčku 
vystoupit, prohlédnout si památku, zajít na oběd či 
se třeba projít po městě a na téže či kterékoli jiné 
zastávce opět nastoupit na další „spoj“.

„Provoz Třebíčského expresu navázal na billboardo-
vou kampaň, která probíhala v červnu po celé Praze. 
Město Třebíč tam nechalo nainstalovat obří billboardy, 
tzv. bigboardy, které lákaly na návštěvu Třebíče,“ vy-
světluje Richard Horký. „Pro tuto akci se nám podaři-
lo nasmlouvat výborné podmínky. Zatímco běžná cena 
takové kampaně přesahuje milion korun, my ji dokáza-
li pro město Třebíč získat za 300 tisíc korun, přičemž 
200 tisíc zaplatilo město a sto tisíc OHK Třebíč. V ná-
vaznosti na to jsem přišel s nápadem nabídnout turis-

tům v Třebíči něco navíc, a proto jsme na měsíc zkušeb-
ního provozu pronajali turistický vláček, jímž bychom 
podpořili zdejší cestovní ruch.“

Pro tento nápad jednomyslně zvedlo ruku celé 
představenstvo OHK Třebíč. Právě OHK Třebíč 
byla provozovatelem Třebíčského expresu, jehož 
pronájem stojí 300 tisíc korun měsíčně. Dalšími 
položkami v rozpočtu byly platy řidičů, které vyšly 
na 60 tisíc korun, brigádnice coby průvodčí zajiš-
těné Ekotechnickým centrem Alternátor za 65 tisíc 
korun a samozřejmě také náklady na palivo. Firma 
Yashica na vláček navíc v rámci svého partnerství 
dodala polepy za 20  tisíc korun. Měsíční provoz 
Třebíčského expresu tak vyšel na zhruba půl mili-
onu korun.

Sama OHK Třebíč na vláček přispěla 50 tisíci ko-
runami, stejnou částku věnovalo město a také firma 
�S. Firma ICOM Transport do projektu vložila 

20 tisíc korun a 10 tisíc korun Hotel Atom. Zbytek 
nákladů by se měl uhradit z jízdného.

„Vymysleli jsme celkem šest různých tras, po nichž by 
vláček mohl v Třebíči jezdit, ale protože se často jed-
nalo o místa s omezeným provozem dopravy, jako jsou 
třebíčské parky či historická část města, bylo potřeba, 
aby se k tomu vyjádřila řada odpovědných orgánů. To 
by však znamenalo delší časový proces,“ objasňuje Ri-
chard Horký. „Dopravní inspektorát nakonec schválil 
stávající trasu, jsem ale přesvědčen, že bude-li vláček 
jezdit v Třebíči i v následujících letech, pak se jej dočká-
me třeba i v židovské čtvrti, která je cestujícími velmi 
poptávána, či v Libušině nebo v Týnském údolí.“

Trasa vedla od Ekotechnického centra Alterná-
tor k bazilice sv. Prokopa, poté na Karlovo náměstí, 
k aquaparku Laguna, hotelu Atom a následně zpět 
po týchž zastávkách. Jedna jízda trvala asi půldruhé 
hodiny, za celý den jich Třebíčský expres absolvoval 
pět, přičemž se začínalo v devět hodin ráno u Alter-
nátoru a končilo v pět odpoledne tamtéž.

Vláček Třebíčí jezdil do 31. července, nyní se vy-
hodnotí jeho provoz a ohlasy cestujících. 

„Od cestujících jsme měli jen samé pozitivní reakce, 
lidé nám dodávali náměty na trasy, kvitovali ochotu 
pánů řidičů. Proto mě trochu mrzí vyjádření některých 
opozičních zastupitelů, kteří vláček nazývají souslo-
vím Tour de klientelismus. Někteří lidé jsou zkrátka 
takoví, že ať druhý dělá cokoli, ať se snaží pro město, 
jeho obyvatele a návštěvníky vymyslet jakoukoli pěk-
nou věc, která by přinesla radost lidem a pozvedla 
cestovní ruch, budou mít vždy nějaké výhrady. Osobně 
jsem však nezaznamenal, že by tito pomlouvači sami 
přišli s něčím podobným. Jejich postoje proto chápu 
coby neustálou snahu o zviditelnění sama sebe a jako 
jasný projev toho, že jim ani tak nejde o město a jeho 
propagaci, ale o to, strhnout na sebe pozornost,“ po-
dotýká Richard Horký. „Ale sami Třebíčané a turisté, 
kteří se vláčkem svezli, si na podobné řeči asi udělají 
názor sami. Rozzářené obličeje jejich dětí jsou pro ně 
podle mého názoru tisíckrát přesvědčivější než jakéko-
li řeči plné závisti a nenávisti.“

TŘEBÍČSKÝ EXPRES nouzí o cestující rozhodně netrpěl, většina míst byla pokaždé obsazena. Velký vliv na to měla 
i cena celodenní jízdenky. Dospělí platili 100 Kč, snížené jízdné činilo 80 Kč.  Foto: Milan Krčmář

ZAŽIJTE TŘEBÍČ hlásaly v červnu bigboardy po celé Praze. Tuto pozvánku do Třebíče
dokázala OHK Třebíč nasmlouvat za třetinovou cenu oproti běžné. Foto: Jakub Mertl
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videoBoS - video svatebního dne, maturit-
ního plesu, firemní prezentace. Letecké video 
a foto. Přepis - rodinných nahrávek (VHS, 
miniDV, HDD kamer) a 8 mm filmů na DVD. 
Tvorba internetových stránek včetně e-shopu. 
Softwarová údržba PC, instalace programů.
Více na www.video-kameraman.cz, Tel.: 
608 855 607

Video a internet

Koupím

Ostatní

Oznamovatel
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. Poraden-
ství před stavbou komínů, krbů, kamen.
Možnost platby kartou. 
Pavel Miksche 721 911 119 

ČIŠTĚNÍ koberců a SEDACÍCH souprav, 
Tel: 608 700 515 

www.cistenikobercutrebic.cz

Kominictví

Čištění koberců

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 

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

Řez ovocných dřevin. Tel.: 605 155 499 
Pronajmu nebytové prostory blízko cen-
tru, cca 100 m2. Tel : 776 337 704 

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 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 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 gramofonové desky. Tel.: 724 
468 171

• Péče o zdraví více než 1 300 000 našich klientů

• Více než 27 000 lékařů a zdravotnických 
zařízení po celé ČR

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

• Více než 90 
klientských center

• Více než 100 
bonusových příspěvků

• Služba Lékař na telefonu 24 
hodin denně zdarma

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

všem
Díky

Děkujeme, že s námi vítězíte.

všem
Díky
všem
Díky
všem

Klientské centrum Třebíč  I  Bedřicha Václavka 12

Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny 
platí od 1. července do 30. září.
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  Komunitní 
  centrum Moravia

   Městská knihovna

  Výstavy

  SLAVNOSTI TŘÍ KÁPÍ

 Muzeum Vysočiny

 Centrum podpory rodin Ruth

 ŠAMAJIM

Středa 19. 8. od 16 hodin – Sla-
dění práce a rodiny – přednáška

Úterý 25. 8. od 15 hodin – 
„OTEVŘENÁ ZAHRADA“ aneb 
Prázdninové odpoledne pro širo-
kou veřejnost a rodiny z azylové-
ho domu - areál zahrady Azylového 
domu pro rodiče s dětmi a ženy v 
ulici Vltavínská

15.30 hod. hraný edukativní pří-
běh pro děti O líném cvrčkovi Edo-
vi

15.50 hod. tvořivé dílničky 
a sportovní aktivity pro rodiče 
s dětmi

2. 8. Bubnování v zahradě a zvu-
ková pohádka s Lubošem Mans-
feldem – 17 hod.

4. 8. Odpoledne pro radost – zpí-
vání, tvoření, pétanque pro rodiče 
s dětmi – 17 hod. 

15. 8. Letní podvečerní poseze-
ní s akordeonem a heligonkou – 
17 hod. 

30. 8. Blízký vztah s dítětem – 
přednáška s diskuzí – 13 hod. 

Promítání nezávislých filmů 
– 21 hod.

12. 8. Spiklenci slasti
26. 8. Pražská pětka 

Zadní synagoga Subakova 1/44, 
Třebíč   

ČTVRTEK 6. 8.
17.30 hod. - TANEČNÍ SOUBOR 

YOCHEVED - vystoupení třebíč-
ského tanečního souboru na náměs-
tíčku před Zadní synagogou.

18 hod. - MAMALÖR - koncert 
ostravské klezmerové kapely.

PÁTEK 7. 8.
11 hod. - PUTOVÁNÍ ZA HIS-

TORIÍ TŘEBÍČSKÉHO GHETTA 
- prohlídka židovské čtvrti s archi-
vářkou Jitkou Padrnosovou.

15 hod. - DOKUD NÁS GEFIL-
TE FIŠ NEROZDĚLÍ - přednáška 
Karolíny Kašeové a Alžběty Glanco-
vé o legendárním pokrmu aškenáz-
ské kuchyně.

16.30 hod. - HUDEBNÍ DÍL-
NA AIDY MUJAČIČ - workshop, 

XVII. výročí zápisu třebíčských 
památek – židovské čtvrti, židovské-
ho hřbitova a baziliky sv. Prokopa – na 
prestižní seznam světového kulturního 
dědictví UNESCO

Pátek 21. srpna - PODZÁMECKÁ 
NIVA

15 – 18 hod. HISTORICKÉ MĚS-
TEČKO

19 – 21.30 hod.  KONCERT PRO 
TŘI KÁPĚ - KATIE – pop rocková 
kapela z Třebíčska, BLANKA ŠRŮ-
MOVÁ A JAN SAHARA HEDL & 
NĚŽNÁ NOC

– koncert rockových legend

Sobota 22. srpna - PODZÁMEC-
KÁ NIVA

10 – 15 hod.  HISTORICKÉ MĚS-
TEČKO

15 – 17 hod. ŠTVANCI – Templáři 
- jezdecká show

17 – 21 hod. KONCERT PRO 
TŘI KÁPĚ - ČIPERKOVÉ – kon-
cert pro děti, VLASTA ZAHRÁDKA 

Do 5. srpna – 65 let jaderného 
průmyslu v Česku - Ekotechnické 
centrum Alternátor

Do 31. srpna – Výstavné práce 
studentů Akademie pro seniory 
ZUŠ – Komunitní centrum Moravia  

Do 6. září – Jan Dočekal – Sku-
tečnosti snů – koláže – Zámek Tře-
bíč – Galerie Tympanon 

Do 6. září Eva Černohorská – 
Barevný svět - Výstavní síň Před-
zámčí

Do 23. srpna - Josef Březina – 
Půl století hledání - Galerie Malo-
vaný dům 

Expozice Děti Antonína Kaliny 
- Pamětní síň, Subakova 43 - stálá 
expozice

Expozice KAISERPANORAMA 
- historický stereoskop - Malovaný 
dům - stálá expozice

FRANTA - František Mertl - 
Galerie FRANTA - Národní dům – 
stálá expozice darovaného díla

Za řemesly minulosti - Předzám-
čí, areál baziliky a zámku v Třebíči- 
stálá muzejní expozice

25. srpna, od 14.30 do 16.30 
hodin - workshop pro rodiče s dět-
mi na téma pečení - ztracený recept 
aneb chleba paní Rózy

FRANCOUZSKÝ KLUB 2020 – 
12. ROČNÍK

PÉTANQUE - BOULES ČILI 
KOULENÁ

Čtvrtek 6. srpna, 17 hod., Sokol-
ský stadion

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
BOOKSTART A STŘEDY PRO 

NEZBEDY
Každou středu 10 – 12 hod., pro-

gram zajištěn

POLÁMAL SE MRAVENEČEK 
/ Zdeňka Mládková

12. srpna, 10 – 12 hod., dětské 
oddělení, knihovna Hasskova

Povídání s dětskou zdravotní sest-
rou o nemocech, úrazech a ošetřová-
ní kojenců a batolat.

KDY JÍT S DÍTĚTEM K 
LOGOPEDOVI / Pavla Kolmano-
vá

19. srpna, 10 – 12 hod., dětské 
oddělení, knihovna Hasskova

Povídání o vývoji řeči u nejmenších 
s logopedkou Pavlou Kolmanovou.

VÝSTAVY
VESELÁ ABECEDA – OBRÁZ-

KY Z PAPÍRU / Kateřina Grulicho-
vá

1. července – 30. září, pobočka 
Modřínová

1. 8. sobota  MUDr. Blažek Ivan  Komenského nám. 30  675 51 Jaroměřice  568 440 495
2. 8. neděle  MDDr. Blažek Jan  STRONG DENT s.r.o.,  Sv. Čecha 840/39   Třebíč  568 844 002
8. 8. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898  Náměšť n. Oslavou   568  620 248
9. 8. neděle  MUDr. Cafourek Jiří  Vltavínská 1346   674 01 Třebíč  568 843 787
15. 8. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898  Náměšť n. Oslavou   568  620 248
16. 8. neděle  MUDr. Černoch Vladimír ml.  Stomatologické centrum Třebíč s.r.o.
     Kpt. Jaroše 1123   674 01 Třebíč  776 166 268
22. 8. sobota  MUDr. Denková Libuše  Okružní 964/11   674 01 Třebíč  568 853 087
23. 8. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898  Náměšť n. Oslavou   568  620 248
29. 8. sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898  Náměšť n. Oslavou   568  620 248
30. 8. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898  Náměšť n. Oslavou   568  620 248

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

Koláže s názvem Skutečnosti snů 
vystavuje třebíčský výtvarník Jan 
Dočekal v Galerii Tympanon na 
zámku v Třebíči do neděle 6. září. 
Vernisáž se uskutečnila ve čtvrtek 
23. července. Úvodní slovo pronesl 
výstavář Michal Zábrš. 

Připomněl, že výstavy přerušila 
koronavirová pandemie, a vyslovil 
přesvědčení, že se jednalo o ojedině-
lou přestávku. Přiznal, že autor nemá 
Galerii Tympanon příliš v lásce, 
protože návštěvníci při prohlídce 
musejí zdolat několik desítek scho-
dů. 

To potvrdil i samotný Dočekal, 
ale toho, že se může představit prá-
vě v těchto prostorách, rozhodně 
nelituje. „A musím pochválit Micha-
la Zábrše, který výstavu připravil 
na vysoké úrovni,“ zdůraznil Doče-
kal. O své tvorbě hovořil s typic-
kým nadhledem a humorem, za 
svůj projev se dočkal zaslouženého 
potlesku. 

Český tvůrce Jan Dočekal se naro-
dil 12. července 1943 v Třebíči a je 
vizuální umělec, výtvarný publicis-
ta a analytik úhrnného surrealismu. 
Je podporovatelem sounáležitosti v 
trvalých přátelstvích. 

Věnuje se umělecké interakci, 

vždy dbá, aby vykonával to, co pat-
ří do surrealistického společenství. 
Dočekalův vztah k americkým sur-
realistickým skupinám a umělcům 
je velmi pozitivní. Přátelské vaz-
by umožňují, že jeho působivá díla 
byla vystavena v Chile, v Mexico 
City v Centru surrealistických stu-
dií, nebo nedávno v edici spojených 
časopisů Triplo a Matérika v Portu-
galsku a Kostarice, nazvané 22 sur-
realistických dalekohledů. Librorum 
aeternum, Knihy navždy, to byl titul 
Dočekalovy zatím poslední výstavy, 
konané v Horácké galerii v Novém 
Městě na Moravě v České republice 
na podzim 2018.  -zt-

& ZaHRaDA – nový sólový projekt 
Vlasty Zahrádky, CRAZY DOGS – 
energií nabité vystoupení, které osloví 
všechny generace

22 hod. – OHŇOSTROJ

během kterého se účastníci naučí 
jednu bosenskou židovskou píseň.

18 hod. - O ŽIDOVSKÝCH 
FAMILIANTECH - přednáška tře-
bíčského historika Rudolfa Fišera. 

20.30 hod. - STRAKŮV POJÍZD-
NÝ CIRKUS - JAK GOLEM PŘI-
ŠEL NA SVĚT - promítání němého 
filmu z r. 1920.

SOBOTA 8. 8.
11 hod. - Stretnutie generácií - pro-

mítání dokumentu a následná bese-
da s Martinem Korčokem, vedou-
cím SNM-MŽK-Múzea holokaustu 
v Seredi.

13 hod. - PUTOVÁNÍ ZA HIS-
TORIÍ TŘEBÍČSKÉHO GHETTA 
- prohlídka židovské čtvrti s archi-
vářkou Jitkou Padrnosovou.

16 hod. - ŽIVÝ MRTVÝ - přednáš-
ka Stanislava Motla spojená s pro-
mítáním dokumentu o posledním 
přeživším členovi osvětimského son-
derkomanda.

19 hod. - SHIRIM ASHIRIM - 
závěrečný koncert festivalu, židov-
ské melodie a hebrejské chvalozpě-
vy v moderním zpracování v podání 
pražské kapely. 

Dočekal představuje koláže

JAN DOČEKAL s manželkou.
 Foto: Antonín Zvěřina
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Třebíčské noviny

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

tel : 776 143 134

1. 8. 2020 Léto v Železných 
horách, turistický pochod v Sobíňo-
vě, okres Havl. Brod, start v hospodě 
U Štefana, trasy pěší 7, 15, 25, 35 a 
50 km, cyklo 20, 40 a 80 km. Trasu 
si volíme ze Sobíňova podle pořa-
datelů nebo a) z Chotěboře údolím 
Doubravy 10 km, b) z Chotěboře 
přes Libice a Sloupno 21 km, c) z 
Vítanova přes Veselý kopec a Údavy 
17 - 19 km, d) z Přibyslavi přes Žiž-
kovu mohylu a Havlíčkovu Borovou 
21 km. Odjezd vlakem z Třebíče hl. 
n. v 6.50, 7.15, 8.50 / z Boroviny v 
6.27, 7.19, 8.28. Návrat vlakem ze 
Sobíňova v 13.25, 15.25, 17.25.

8. 8. 2020 Krajem malířů Vyso-
činy, turistický pochod v Hlinsku, 
start v gymnázium K. V. Raise, tra-
sy pěší 7 až 50 km, cyklo 20 až 80 
km. Trasy vedou do oblasti Želez-

ných hor na Veselý kopec, Trhovou 
Kamenici, Malou Střítež, PR Polom 
a Petrkov. V Hlinsku skanzen Bet-
lém, galerie Výtvarné Hlinecko, 
Muzeum Hlinsko a na Veselém kop-
ci skanzen. Odjezd vlakem z Třebíče 
hl. n. v 6.50, 7.15, 8.50 / z Boroviny 
v 6.27, 7.19, 8.28. Návrat vlakem z 
Hlinska v 13.07, 15.07, 17.07.

15.8.2020 Lipské putování, turis-
tický pochod v Lípě, okres Havl. 
Brod, start v pohostinství Na Růžku, 
trasy pěší 5, 12 a 18 km, cyklo 15, 30 
a 60 km. Odjezd vlakem z Třebíče 
hl. n. v 6.50, 7.15, 8.50 / z Boroviny 
v 6.27, 7.19, 8.28. Návrat vlakem z 
Lípy v 13.43, 15.43, 17.43.

19.- 23. 8.2 020 Letní sraz turis-
tů – Duchcov. Trasy od 7 km do 75 
km vedou do oblasti Krušných hor 
a Českého středohoří. Součástí akce 
je Sokolský sraz. ST okolo Duchco-
va, ČT Kladruby, Milešovka, Lovoš, 
PÁ Teplice, Osek, SO Bouřňák, Lit-
vínov, NE Rýzmburk. Info na www.

letnisraz2020.cz. Odjezd vlakem z 
Třebíče ve středu, návrat v neděli.

22.8. 2020 Setkání turistů na 
Vysočině – Pelhřimov. Akce je 
náhradou za zrušené zahájení jar-
ní turistické sezóny s oslavou 100 
let KČT Pelhřimov. V Pelhřimově 
budou otevřeny všechny kostely a 
muzea a na Křemešníku je pak roz-
hledna, kostel a studánky. Odpo-
ledne na náměstí koncert Božejáků. 
Dvě pěší trasy (Pelhřimovská a na 
Křemešník). Odjezd z Třebíče vla-

kem v 5.17. Návrat z Pelhřimova vla-
kem v 16.30, 18.30 nebo busem v 
13.40, 16.50, 18.40.

29. 8. 2020 Cestami Jaroslava 
Haška, turistický pochod ve Svět-
lé nad Sázavou, start v základní ško-
le v Lánecké ulici, trasy pěší 10, 20, 
30 a 50 km, cyklo 25, 45, 65 a 80 
km. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 
6.50, 7.15, 8.50 / z Boroviny v 6.27, 
7.19, 8.28. Návrat vlakem ze Světlé 
v 13.44, 14.45, 15.44, 16.45, 17.44.
 -zt-

Turistika

Skvěle vstoupili v Českých Budějovi-
cích do opožděně zahájené I. ligy atle-
ti Spartaku Třebíč. Skončili jen o 10 
pomocných bodů druzí za omlazeným 
Spartakem Praha 4 a nechali za sebou 
všechny ostatní soupeře včetně dalších 
pražských celků Sparty a USK. Z jednot-
livců se o úspěch nejvíce zasloužil Aleš 
Svoboda, který zvítězil v trojskoku, byl 
čtvrtý na překážkách i v oštěpu a přispěl 
k druhé příčce sprinterské štafety. 

Nejkvalitnějšího výkonu však dosáhl 
Tomáš Vilímek. Ten v souboji se sedm-
náctimetrovým slovenským koulařem 
Andrejem Baranem, zahraniční posilou 
Karlových Varů, zlepšil vlastní krajský 
rekord na 17,98. Vrhem těsně k osmnác-
timetrové hranici se svěřenec Jiřího Kli-
nera posunul na třetí příčku aktuálních 
republikových tabulek.

Hrající kapitán Kliner doplnil celek 
talentovanými mladíky, kteří potvrdili 
oprávněnost nominace několika osob-
ními rekordy: šestnáctiletý Adam Hav-
líček skočil o tyči 421 cm, Michal Krát-
ký zaběhl nízké ploty za 56,77 s a Daniel 
Kincl krátké překážky za 16,53 s. Těsně 
za loňským osobákem zůstal další pře-
kážkář Ondřej Veselý, osobní maximum 
na hladké čtvrtce zaběhl i Adam Trojan, 
jemuž k prvoligové výkonnosti pomohl 
trénink u nestora třebíčských běžců, Jana 
Nechvátala. 

Souběžně začala ve Vyškově II. liga, 
k níž nastoupily i třebíčské ženy. Nejví-
ce se dařilo vrhačce Evě Remešové. Tato 
jihlavská závodnice hostuje v Třebíči, 
protože zde trénuje pod vedením Jose-
fa Vomely. Ve Vyškově zvítězila v soutěži 
koulařek, když si výkonem 10,79 m zlep-
šila osobní rekord. 

Z výsledků I. ligy v Českých Budějo-
vicích: 100 m: 8. Höfner 11,23, 15. Kin-
cl 11,50. 200 m: 5. Machotka 22,81, 11. 
Höfner 23,29, 13. Kincl 23,38. 400 m: 

4. Krátký 50,62, 6. Machotka 50,72, 14. 
Trojan 53,78. 800 m: 6. Janík 2:00,36, 8. 
Cihlář 2:02,19, 14. Trojan 2:04,95. 110 
m př: 3.  Vích 15,76, 4. Svoboda  16,18, 
5. Kincl 16,53. 

400 m př: 3. Přibyl 56,27, 5. Vese-
lý 56,72, 6. Krátký 56,77. 4 x 100 m: 2. 
Machotka Přibyl Kincl Svoboda 43,97. 4 
x 400 m: 3. Havlík Machotka Trojan Při-
byl 3:30,81. 

10 km chůze: 4. Zeibert, 5. Marek. 
Výška: 7. Havlíček 172. Tyč: 3. Havlíček 
421, 4. Havlík 406. Dálka: 7. Havlíček 
587. Trojskok: 1. Svoboda 13,57. Kou-
le: 1. Vilímek 17,98 (krajský rekord), 6. 
Kliner 12,85, 8. Tomek 11,28. Disk: 6. 
Vilímek 41,95, 7. Kliner 36,52, 10. To-
mek 31,94. 

Kladivo: 3. Tomek 44,07, 5. Vilímek 
35,66. Oštěp: 4. Svoboda 48,30, 7. Kli-
ner 41,03. Pořadí družstev: 1. Spartak 
Praha 4 197, 2. Spartak Třebíč 187, 3. 
Domažlice 166, 4. Sparta Praha 154, 5. 
USK Praha 101, 6. Karlovy Vary 99, 7. 
České Budějovice 87. 

Z výsledků II. ligy ve Vyškově 
19:55,12. 4 x 100 m:  9. Láníková V. 
Staňková K. Staňková Dobešová 53,59. 
Výška: 3. Láníková 156, 5. Bartoňková 
152, 15. Fialová 136. Dálka: 3. V. Staňko-
vá 499, 7. Fialová 491, 13. Dobešová 460, 
15. Bartoňková 453. 

Trojskok: 9. Bartoňková 10,12. Kou-
le: 1. Remešová 10,79, 17. Mutlová 7,27. 
Disk: 3. Remešová 33,14, 10. Vlasáko-
vá 24,66, 15. Keliarová 21,48. Oštěp: 4. 
Remešová 32,84, 7. K. Staňková 31,88, 
10. Kühwegová 30,40, 15. Vlasáková 
26,71, Kývalová 25,94. Družstva ženy: 
1. Břeclav 126, 2. Jihlava 119, 3. Otro-
kovice 101, 4. AHA Vyškov 100, 5. JAC 
Brno 94, 6. Hodonín 81, 7. Blansko 78, 
8. Orel Vyškov 69, 9. Speed Brno 67, 10. 
Holešov 64, 11. Spartak Třebíč 62, 12. 
Čejkovice 15, 13. Velké Meziříčí 14.

 miz

Atleti jsou druzí v I. lize

Na neděli 16. srpna chystají atleti 
Spartaku Třebíč 38. ročník Velké ceny 
města Třebíče. Atletický mítink, jehož 
hlavní disciplínou je běh na 10 000 m, 
proběhne od 14 hod na městském sta-
dioně na ulici Manželů Curieových. 
Muži budou soutěžit na stovce, míli, 
desítce, krátkých překážkách, v dálce, 
výšce, kouli, disku a oštěpu. 

Pro ženy jsou vypsány tytéž disci-
plíny s výjimkou míle a koule. Pro 
dorostenecké kategorie naopak při-
bylo 300 m překážek a na žactvo čeká 
60 m, 100 m překážek, dálka, výška, 
disk a oštěp. Loňským vítězem hlav-

ního závodu, který bude odstartován 
v 16 hod, je Martin Bohuslav, který se 
stal prvním třebíčským běžcem, jenž 
Velkou cenu vyhrál.  

V sobotu 22. srpna pořádá atletic-
ký oddíl 70. ročník chodeckého závo-
du Okolo Máchova jezírka. Závod je 
na počest zakladatele třebíčské chů-
ze vypsán jako Memoriál Miloše 
Morávka a jde se po asfaltovém okru-
hu v Libušině údolí ve všech věko-
vých kategoriích na tratích od 1 do 10 
km. Přípravka začne závodit v pravé 
poledne, muži a ženy vyrazí od hráze 
Máchova jezírka ve 12,30 hod.  miz

Chystají Velkou cenu Třebíče

HLAVNÍ POZORNOST v baseballu sice směřuje k nejvyšší soutěži mužů, ale vedle 
Extraligy se hrají soutěže a turnaje i ve všech mládežnických kategoriích. Výborného 
výsledku dosáhl jeden z nejmladších týmů Nuclears. Mladší žáci zvítězili v dovednost-
ních soutěžích, které byly součástí stříbrného FirstCupu, finálového turnaje hráčů do 
osmi let z jižní Moravy a Vysočiny.  Foto: Tomáš Kliner

Ovládli dovednostní soutěže

Jedno z prvních Mistrovství Evropy v po koronavi-
rové době uspořádala Světová quadriathlonová fede-
race /WQF/. Konalo se v maďarském Kapošváru v 
sobotu 27.června. Hlad po závodění se projevil na 
účasti. Na start se postavilo 67 závodníků z 8 zemí 
/CZE, BEL, POL, DEU, ITA, AUT, SVK a HUN/, 
aby soutěžili o tituly mistrů Evropy na tratích krát-
kého kvadriatlonu o objemech 0,75-20-5-5 km /

plavání,kolo,kajak,běh/.
Za úmorného vedra na mírně zvlněných tratích 

proběhl cílem jako první domácí závodník Ferenc 
Czima v čase 1:38,26 h před Belgičanem Williamem 
Petersem a Polákem Krzysztofem Wolskim.

Tituly a medaile se udělují též i v jednotlivých kate-
goriích, takže na stupně vítězů vystoupili i dva tře-
bíčští závodníci Petr Mejzlík /TJ Spartak Třebíč/ 

60-69let  a Zdeněk Mikoláš /Lední medvědi/ 70+. 
Mejzlíkovi se v Kapošváru tradičně daří a po loň-
ském titulu mistra světa zde nyní získal i titul mistra 
Evropy  časem 2:10,37 h před domácími závodní-
ky Lajosem Vescerim a Sándorem Bogim. Mikoláš 
časem 2:51,48 porazil Petera Appelta z Německa.

„Tady se mi daří, tři starty, tři vítězství,“ liboval si 
Mejzlík.  -zt-

Mejzlík a Mikoláš se stali mistry Evropy
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