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Krajské volby 
V pátek 2. a v sobotu 3. října nás 

čekají volby do krajských zastupitel-
stev. 

Kdy
V pátek 2. října budete moci volit od 

14 do 22 hodin, v sobotu 3. října od 8 
do 14 hodin. 

Hlasovací lístky obdržíte nejpozdě-
ji do 29. září. Hlasovat mohou obča-
né od 18 let s trvalým bydlištěm 
v regionu. U voleb se musíte prokázat 
platným občanským průkazem nebo 
cestovním pasem.

Pak dostanete volební obálku. Pokud 
zapomenete volební lístky doma, 
můžete o ně požádat ve volební míst-
nosti. 

Jak
S lístky se odeberete za zástěnu, kde 

vyberete lístek jedné vybrané politické 
strany, pro kterou jste se rozhodli. Na 
tomto lístku můžete zakřížkovat maxi-
málně čtyři kandidáty, kterým tím 
udělíte preferenční hlas. 

Pokud žádného z kandidátů nevy-
berete, tak budou zvoleni v pořadí, jak 
jsou uvedeni na kandidátní listině. Do 
obálky můžete vhodit jen jeden hlaso-
vací lístek, jinak je hlas neplatný. 

Jste v karanténě? 
Pokud budete v karanténě kvůli 

nemoci covid-19, i tak můžete volit, 
a to především formou drive-in. Kraj 
Vysočina avizuje, že drive-in volby se 
uskuteční ve středu 30. září od 7 do 15 
hodin. 

V Třebíči má být možné volit na par-
kovišti u tělocvičny Obchodní akade-
mie Albína Bráfa na ulici Otmarova. 
 -pab-

Třebíčská rodačka, režisér-
ka Beata Parkanová, natáčela 
v půlce září svůj nový celove-
černí fi lm Slovo také v Třebí-
či. Pro jednu ze scén si vybra-
la úzkou uličku V Mezírce 
v židovské čtvrti. Natáčení se 
zde konalo v pátek 11. září. 
� Petr Klukan

Den pro natáčení jako stvořený. 
Není zima ani horko, neprší, vítr tak-
řka nevěje a tak jediným zádrhelem 
pro fi lmaře jsou mraky. Ty se však 
v průběhu dopoledne vytratí. 

Šéfem štábu je Denis Kučera, klid-
ný mladík s dredy. Má za sebou již 
sedm fi lmů, ale v Třebíči točí popr-
vé. „Je to hezký krásný město, má to 
svou atmosféru. Jsou tu příjemní lidé, se 
všemi, co jsem jednal, mluvil, dohado-
val, všichni nám vyšli vstříc. Je příjemné 
pracovat v takovém prostředí,“ pochva-
luje si. 

Uličku V Mezírce prý našla režisé-
rka Beata s panem architektem. „Díky 
tomu, že se tu narodila, tak to zde zná 
a o tom místě věděla. Takových specifi c-
kých míst v republice moc není,“ dodává.  

Jak prozrazuje, celkový počet natá-
čecích dnů je 16 dnů v létě, v zimě 

další turnus, asi 3-4 dny. „Budeme 
čekat na sníh, doufejme, že na nás bude 
příroda hodná a napadá nám.“ Točit 
se má také ve Svitavách nebo Lito-
myšli. 

Na fi lmu pracují již tři roky. „Ono to 
chvíli trvá, než se to všechno poskládá, 
kostičky zapadnou do sebe a vznikne 
hezká mozaika,“ vysvětluje. 

Na place to šumí jak v úle
Filmový štáb v židovské uličce pra-

cuje od rána. Chystá rekvizity, kame-
ru, upravuje herce i komparz z Třebíče 
a okolí. 
 (Pokračování na str. 20)

FILMOVÁ rodina. Herci Gabriela Mikulková s Martinem Fingerem a dětmi při natáčení scény v židovské čtvrti v Třebíči. 
 Foto: Petr Klukan

V Třebíči točili fi lm Slovo

Mše svatá se uskuteční 
v neděli 4. 10. 2020 v 11 hodin v Litovanech. 

Hlavním celebrantem mše svaté bude
P. Vojtěch Kodet, Th.D., O.Carm.

Při mši svaté se bude konat sbírka na potřeby farnosti.
Všichni jste srdečně zváni.

FARNOST BISKUPICE U HROTOVIC 
A OBEC LITOVANY 

srdečně zve všechny farníky zblízka i zdáli na slavnostní mši svatou u příležitosti 
50 let od vysvěcení kaple sv. Cyrila a Metoděje a papeže Pia X. v Litovanech.
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Tělesně postižení 
mění sídlo

Svaz tělesně postižených přesídlil 
do Komunitního centra Moravia. 
Dům na Komenského náměstí, v 
němž dosud svaz sídlil, potřebuje 
rozsáhlou rekonstrukci. Rada měs-
ta s novým sídlem souhlasí.

Stánek zmizí 
od sousoší

Oblíbený stánek s občerstvením u 
sousoší Cyrila a Metoděje musel z 
důvodu revitalizace Karlova náměs-
tí do konce září skončit. Provozo-
vatelka paní Kalinová má ale chuť 
nabídnout svoje služby i na jiném 
místě.

Přání občanů vyslyšeno
Víceúčelové hřiště v ulici Novod-

vorská nechá vybudovat město Tře-
bíč. Zakázku zadala holešovické fir-
mě KLEE. Hotové dílo v nákladu 
téměř 1,2 milionu korun má předat 
do 15. listopadu. „Jde o přání obča-
nů v rámci hlasování v participativním 
rozpočtu,“ upozornil starosta Pavel 
Pacal. -mč-

Krátce

Krátce

Otázka pro...

Nepříjemná věc provází opravu 
podlahy v kuchyni Centrální jídelny 
Třebíč. O tom, že je podlaha ve vel-
mi špatném stavu, se vědělo, ale zdě-
šení nastalo tehdy, když se šlo pod ní. 
Nachází se v ní totiž rozvody vody a 
elektrického proudu.

„Vše je v dezolátním stavu, a když se do 

toho zasáhlo, začalo to bobtnat. Zhoto-
vitelská firma musela požádat o posunu-
tí termínu a navýšení ceny,“ upozornil 
starosta Pavel Pacal,

Původní cena byla lehce pod milio-
nem korun, navýšila se na 2,3 milio-
nu korun. Termín dokončení opravy 
podlahy je posunut do 19. října.

Zastupitelé odsouhlasili letos udělit Cenu města Třebíče 
třem lidem spjatým s Třebíčí. Herečce a dabérce Heleně 
Kružíkové, která se 17. listopadu 1928 narodila v Třebíči. 
Třebíčské rodačce byla roku 1998 udělena Cena Františka 
Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu.

V roce 2019 obdržela Cenu Thálie za celoživotní mistrov-
ství v oboru činohra.

Cenu města získá i český kameraman a pedagog Josef 
Špelda (22. dubna 1940, Třebíč). V roce 2007 obdržel 
Výroční cenu Akademie českých kameramanů, konkrétně 

ji získal za televizní film Zastřený hlas. Je členem Asociace 
českých kameramanů.

Třetím oceněným je dlouholetý ředitel klubu SK Horác-
ká Slavia Třebíč Karel Čapek (10. dubna 1950, Okřešice). 
Byl také uveden do síně slávy města Třebíč a do síně slávy 
třebíčského hokeje. 

Minulý rok obdržel Cenu města filmový režisér Jaromír 
Šofr. Dřív stejné ocenění převzali herci Miroslav Donutil 
nebo Jiří Pecha. Ocenění město pravidelně předává u pří-
ležitosti státního svátku 28. října. -mč-

Vaří v nelehkých podmínkách

Cenu města dostane herečka, 
kameraman a bývalý hokejista

Miloše Hrůzu, 
místostarostu 
který má ve své 
gesci i řízení 
Městské policie.

Jak náročnou práci měli strážníci 
během prázdninového období?

Situace byla poměrně klidná. 
Nezaznamenali jsme nárůst pře-
stupků či kriminálních činů. K vět-
šímu incidentu, k hromadné bitce, 
při níž zasahovala i státní policie a 
lékařská záchranná služba, došlo v 
prostoru restaurace Trumpetka v 
židovském městě.

Městská policie se nejvíc zabýva-
la dopravními přestupky, především 
parkováním na nepovolených mís-
tech. Dnes a denně řeší zákaz pití 
alkoholických nápojů na veřejných 
místech. K vyhledávání míst, kde ti-
to lidé posedávají a konzumují alko-
hol, nám slouží kamerový systém a 
podněty od občanů. -mč-

Radní: Neprodáme!
Nesouhlasné stanovisko k pro-

deji pozemku na Tichém náměstí 
v židovské čtvrti dala žadateli rada 
města. Ten chtěl rozšířit část své 
nemovitosti. „Město nemá zájem pro-
dávat v této části veřejné prostranství,“ 
řekl starosta Pavel Pacal.

Text kroniky prošel
Předložený text kroniky města Tře-

bíče za rok 2019 schválili radní. Ny-
ní projde tiskem a vyvázáním. Formy 
zpracování jsou stále stejné.

Kamery hlídají hlediště
Kamerový systém, směřující do 

hlediště zimního stadionu tak, aby 
hlídal bezpečnost návštěvníků, 
nechalo zabudovat město Třebíč. 
Stává se tak součástí nájmu provozo-
vatele stadionu, kterým je Horácká 
Slavia Třebíč. -mč-

Poskytnout finanční investiční dar 
ve výši milion čtyřicet tisíc korun pří-
spěvkové organizaci města Nemocni-
ci Třebíč schválili 10. září zastupitelé 
25 hlasy.

„Dobrá technická vybavenost je vel-
mi důležitým prvkem pro fungování 
naší nemocnice a představuje zároveň 
značnou výhodu jak pro všechny paci-
enty, tak pro ošetřující personál. Nejví-
ce postrádaná je nová laparoskopická 
věž,“ řekl na zasedání starosta Pavel 
Pacal.  

Vloni zastupitelé schválili jeden 
milion korun, čtyřicet tisíc korun 
činí výtěžek z nedávného koncertu 

Pocta hrdinům. Pořadatel koncertu, 
městské kulturní středisko, by admi-
nistrativně nemohlo tento finanční 
dar nemocnici poskytnout, proto se 
tak děje prostřednictvím města.

„Nemocnici Třebíč, byť je provozová-
na Krajem Vysočina, považuji za naši 
nemocnici, a proto prosím, abychom ji i 
letos podpořili,“ požádal starosta zastu-
pitele. Schválit poskytnutí daru ve výši 
40 tisíc korun doporučil zastupitelům 
i finanční výbor.

„Nikdo z nás neví, kdy muset podstou-
pit laparoskopické vyšetření,“ upozorni-
la předsedkyně výboru Julie Dolejší 
(KSČM).  -mč-

Přispějí na laparoskopickou věž

Práce zasáhly do probíhajícího škol-
ního roku. Ředitelství jídelny muselo 
rozhodnout, jak zajistit obědy nejmé-
ně 1500 strávníkům z několika škol.

„Vaříme sami. Jinak to nejde. Pro tako-
vé množství strávníků bychom obědy 
nikde jinde nezajistili. Vaříme pouze 
jedno jídlo a bez polévky. Místo polév-
ky dostávají žáci a studenti různé ovoce. 
Naše rozhodnutí je podložené i konzul-
tací s hygienou,“ informovala ředitelka 
Centrální jídelny Drahomíra Trnčíko-
vá. Věří, že vše se vrátí do normálu už 
od 1. října.  -mč-

Dům i s krizovým bytem
Bytový dům, v kterém bude 14 sociálních a 11 dostupných jednotek, hodlá 

stavět v ulici Modřínová třebíčská radnice. Radní tomu dali zelenou. Město žádá 
o dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení.

„Předběžné náklady jsou 78 milionů korun, dotace by mohla dosáhnout na 34 
milionů korun,“ informoval starosta Pavel Pacal. Pokud město dotaci získá, začne 
stavět příští rok. Byty by měly být k dispozici v roce 2022. „Bez dotace ale stavět 
nezačneme. Zda jsme s žádostí o ni uspěli, to se dozvíme do konce roku,“ upozornil.

„Dostupné byty lze pojmenovat i jako startovací. Jeden z bytů bude využívaný jako 
krizový pro případ, kdy by bylo nutné ubytovat někoho, kdo nenadále přišel o vlastní 
bydlení, například z důvodu požáru. Nové byty budou o velikosti 2+kk nebo 3+kk,“ 
doplnil místostarosta Miloš Hrůza.  -mč-
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oje babička opět slaví svoje slavné jmeniny, 
jmenuje se Anna stejně jako moje maminka a 
ty mají svátek 26. července, tedy uprostřed par-

ného léta. Moje maminka peče cukroví a můj tatínek 
si bere slavnostní oděv a z tváře se mu jasně zračí, že 
se mu na oslavu nechce, že to není jeho parketa. 

Naopak my děti, tedy já a sestra, se těšíme. Do Tře-
bíče z rodné Stříteže míříme pěšky, tentokrát ještě 
vyzdobeni károu, na které tatínek veze sladké pochu-
tiny připravené maminkou. 

Z toho je patrné, že naše rodina osobní automobil 
v té době, někdy na počátku šedesátých let minulého 
století, neměla a neměla ho vlastně nikdy, první do 
rodiny přiženil švagr Karel. 

Kráčíme tedy v parném odpoledni ke Třebíči, já si 
občas radostně hopsám. Maminka zákusky, řezy 
a jiné pečlivě přikryla papírem, aby k nim slunko 
nemohlo, přesto se co chvíli s obavami dívá do útrob 
káry, zda poleva nezdobí tehdy již asfaltovou silnici 
mezi Třebíčí a Stříteží. Přes Střítež cestu na Klučov 

pamatuji ještě prašnou. 
Dnes by asi náš miniprůvod budil pozornost, tehdy 

to nebylo nic zvláštního, Třebíč vlastně byla taková 
větší vesnice se vším, co k tomu patřilo, například s 
chovem domácích zvířat v rodinných domech.

Konečně jsme na náměstí a bydliště mé babičky, to 
už nebydlela v Národním domě, se hemží známými, 
kteří jako každoročně přišli svátek patřičně oslavit. Je 
nádherný vlahý podvečer, takový podvečer, který pří-
mo hladí po těle i duši.

My děti, a je nás tam víc a ještě se přifařují nějací 
třebíčští kamarádi a kamarádky, které ani neznám, 
jsme na Karlově náměstí. Slunko již zašlo za budo-
vy v západní části náměstí, ale viditelnost je skvělá. 
Tu někoho napadne, že uspořádáme závod v běhu 
kolem náměstí. 

A skutečně se uskuteční, dokážete si ho představit v 

dnešním provozu? My mrňata jsme ze závodu vylou-
čena, jsme nominována pouze na diváky, a svou roli 
prostě plníme, starší se mají poslouchat. 

V té době už se v kině promítaly první filmy o sta-
tečném náčelníkovi Apačů Vinnetouovi a jeho bílém 
bratru. A nesmíme zapomínat na tragický osud 
náčelníkovi sestry Nšo-či. A v Třebíči je dívka, která 
nese tuto přezdívku. 

Chodí bosa, vlasy do půl zad a ve tváři opravdu 
indiánský výraz. A nyní kráčí nedaleko nás. „Nšo-či, 
Nšo-či,“ křičíme z plných plic a zhruba sedmnáctiletá 
dívka pochopitelně naše nadšení registruje. 

Snaží se ani nehnout brvou, ale z jejího výrazu je 
jasně patrné, jak ji přezdívka těší, dál kráčí, aniž by 
si nás naoko všimla a nese se, inu jako Nšo-či. 

Domů se vracíme kolem půlnoci, až tak se oslava 
protáhla, tatínek veze už prázdnou káru a mně se 
klíží víčka k sobě, ale statečně odolávám spánku. Za 
to druhý den rozhodně nevstávám se slepicemi. 

 Antonín Zvěřina

Karlovo náměstí a Nšo-či

Tak plynul čas...

M

Hala září barvami 
a čistotou

Stavební práce v hale autobusového 
nádraží v Třebíči jsou u konce. Naváza-
ly na rekonstrukci budovy z loňského 
roku, kdy byly zhotoveny nové toale-
ty, otevřen koutek pro rodiče s malý-
mi dětmi - Family point, a cestujícím 
slouží nová informační kancelář. Letoš-
ní rekonstrukce se týkala haly samot-
né. Letité dřevotřískové obložení zmi-
zelo, jsou nataženy nové omítky a nová 
výmalba haly září světlými tóny.

„Celá hala je nyní prosvětlená, čistá a 
komfortní a působí mnohem moderněj-
ším a hezčím dojmem,“ uvedl k rekon-
strukci místostarosta města Vladimír 
Malý. Autobusové nádraží provozuje 
město od roku 2018.  -mč-

Nová linka číslo 15
Okružní linka číslo 15 městské auto-

busové dopravy bude od 1. října po 
dobu revitalizace Karlova náměs-
tí nově jezdit městem. Malý autobus 
pojede z náhradní zastávky v ulici V. 
Nezvala přes Komenského náměstí, 
u gymnázia odbočí doleva po ulici B. 
Václavka a zajede na dvě zastávky na 
Karlově náměstí. Jedna bude u Staré 
pošty a druhá u Grand Hotelu. Potom 
se vrátí do ulice V. Nezvala.

„Náklady na novou linku budou měsíč-
ně zhruba 40 tisíc korun. Uvidíme, jak 
bude cestujícími využívána,“ řekl mís-
tostarosta Vladimír Malý. -čm-

Pozemek za 1,9 milionu korun, což je 
znalecký posudek, nabízí v aukci v ulici 
Alšova v části Borovina město Třebíč. 
Jedná se o plochu po druhém zboura-
ném bytovém domě pro sociálně slabé 
rodiny. Na místě prvního zbourané-
ho domu stejného typu už stojí nový 
rodinný dům. Aukce prodeje pozemku 
musí proběhnout do 9. listopadu.

„Jde o pozemek pro stavbu rodinné-
ho domu, případně s nějakou službou, 
například s lékařem v přízemí. V pod-
mínkách aukce je i termín, do kdy musí 
být rodinný dům zkolaudován, a to do 

Kutinová by v Borovině
uvítala pečovatelský dům

31. 12. 2023,“ upozornil starosta 
Pavel Pacal. Prodej pozemku formou 
aukce schválilo 10. září zastupitel-
stvo 19 hlasy.

V diskusi zastupitelka Blanka Kuti-
nová (Třebíč občanům!) navrhla 
postavit na této ploše malý dům s 
pečovatelskou službou.

„V Borovině nic takového není a mys-
lím si, že by obyvatelé, kteří tu prožili 
dlouhá léta, tuhle službu uvítali. Neu-
važovali jste o takové možnosti?“ pta-
la se.

„Taková úvaha tu nebyla,“ odpově-
děl stručně starosta Pavel Pacal (Pro 
Třebíč).

„A nechcete to přece jenom ještě 
zvážit, než dáte pozemek města do 
prodeje? Navrhuji tento bod stáhnout,“ 
zkoušela uspět s návrhem Kutinová.

„Proces, který má logiku a návaznost 
na parcelu prvního zbouraného domu, 
je rozběhnutý. V přízemí nového domů 
může být zdravotnické zařízení, které 
tato lokalita jistě přivítá,“ argumento-
val Pacal. -mč-

Krampusy Třebíčané nechtějí
Více než 700 lidí se zúčastnilo ankety, kterou město vyhlásilo v letních 

měsících. Na otázku: Uvítali byste průvod Krampusů v Třebíči? odpovědělo 
289 hlasujících ANO a 439 respondentů NE. Z výsledků elektronické anke-
ty je patrné, že tato otázka zajímala více žen než mužů. Zastoupení žen bylo 
55 %. Nejvíce hlasujících bylo ve věku od 31 do 45 let, nejméně pak mla-
dých do 18 let.

Krampus je alpské strašidlo které se objevuje především okolo adventu. Je 
to starověká tradice, která vznikla v rakouských Alpách.  -tz- 

Dopravní průzkum
Zakázku malého rozsahu „Zpraco-

vání dopravních průzkumů a doprav-
ního modelu“ zadalo město Třebíč. 
Finance na to má v rámci projektu 
Smart City II. (chytré město). Výzva 
do veřejné zakázky jde čtyřem fir-
mám. Realizace první části projektu, 
kdy budou zjišťovány údaje, je od 15. 
října do 30. listopadu. Další poběží 
do 30. dubna příštího roku, kdy do-
jde ke zpracování zjištěných údajů.

„Dozvíme se, jak je rozprostřena po 
městě doprava a pohyb chodců, aby-
chom mohli nachystat opatření k 
potřebným úpravám,“ doplnil starosta 
Pavel Pacal. Průzkum si vyžádá nece-
lý milion korun, 95 procent půjde z 
dotace.  -mč- Vrátka otevírají 

stánek v Kočičině
Nový stánek s občerstvením otevřel 

sociální podnik Vrátka. Od poloviny 
září se s jeho sortimentem seznámí 
každý, kdo zavítá do třebíčské části 
Kočičina. 

Co stánek nabízí? „Pečivo z naší 
vrátkovské pekárny, ale také od ostat-
ních regionálních dodavatelů. Připra-
víme párek v rohlíku, kávu s sebou 
a řadu drobných pochutin,” avizuje 
předsedkyně Vrátek Irena Rybníčko-
vá. Těší ji také skutečnost, že ve stán-
ku najdou práci čtyři zaměstnanci s 
postižením. To je hlavní náplní tře-
bíčských Vrátek – zaměstnávání lidí 
s hendikepem. 

Stánek v Kočičině bude mít otevře-
no denně již od 5.30 do 16.30 hodin. 
 -tz-
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PROBUĎME
VYSOČINU

Zadavatel: ODS a STO, zpracovatel: Frey Consulting, s.r.o.

Zvolte ODS
se STAROSTY

Mgr. Martina Bártová
ředitelka org. STŘED z.ú., Třebíč, ODS

Mgr. Vítězslav Schrek
kandidát na hejtmana, ODS
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V neděli 4. října v 11 hodin dopo-
ledne se v obci Litovany uskuteční 
slavnostní mše svatá k připomínce 
50 let od vysvěcení kaple sv. Cyrila 
a Metoděje a papeže Pia X. 

Hlavním celebrantem bohosluž-
by bude P. Vojtěch Kodet, Th.D., 
O.Carm. Po mši svaté bude násle-
dovat pohoštění pro příchozí před 
kaplí.
Postavení kaple byla v tehdejší do-

bě rarita, neboť se kaple začala sta-
vět v roce 1968 před okupací sovět-
skými vojsky. 

Jelikož byl základní kámen již po-

klepán, to stavbu zachránilo a moh-
lo se pokračovat. 

Stavební práce na kapli pak pokra-
čovaly rychle a v roce 1970 již byla 
kaple vysvěcena. 

Autorem architektonického ře-
šení byl Bohumil Lojda, který tuto 
církevní stavbu navrhl tak, aby pů-
sobila vzdušně a lehce. 

Kaple je bílou stavbou, má sed-
lovou střechu s podhledy ve stro-
pě, jež zároveň slouží jako světlí-
ky. Presbytář má prosklené sloupy, 
které osvětlují prostor.
 (PI-t10-lit)

Kaple v Litovanech 
oslaví 50 let od vysvěcení

t01-ekoD



Miliony korun z krajského rozpoč-
tu se v posledních letech proměnily v 
Třebíči do modernizovaných škol, no-
vých pavilonů třebíčské nemocnice, 
silničního napojení města na dálnici 
D1 i rekonstrukcí dvou významných 
mostů. Ne malý podíl na tom má ná-
městek hejtmana Kraje Vysočina pro 
regionální rozvoj a zároveň starosta 
Třebíče Pavel Pacal. Původním povo-
láním je učitel.  Také díky tomu složité 
věci vysvětluje jednoduše, vždy hledá 
řešení i ve zdánlivě neřešitelných situ-
acích a čas si udělá na každého, kdo za 
ním přijde ať už s problémem nebo s 
podnětem. Miluje sport, hlavu si čistí 
na rybách a volný čas věnuje manžel-
ce a svým třem synům. Třebíč je pro 
něj srdeční záležitost. Chce, aby se v 
rámci Vysočiny stále rozvíjela, stejně 
jako za poslední čtyři roky. 

Jak se vám podařilo za dobu, kdy 
jste ve vedení Kraje Vysočina, zlep-
šit úroveň škol v Třebíči?
Důležitá je provázanost základních 

škol, které zřizují města a obce, a 
středních škol, jejichž zřizovatelem je 
Kraj Vysočina. Za poslední čtyři roky 
jsme v Třebíči investovali miliony ko-
run do obou typů škol. Nový pavilon 
B Střední průmyslové školy Třebíč 
získal i cenu Stavba roku Kraje Vyso-
čina 2018. Modernizuje se i Gymná-
ziu Třebíč, studenti využívají novou 
přístavbu s moderními učebnami a 
knihovnou. Aktuálně prochází velkou 
rekonstrukcí třebíčská zdravotnická 
škola. Moderní a kvalitní zázemí včet-

ně šikovných učitelů je důležité pro to, 
abychom vychovali mladé lidi, kteří 
najdou své uplatnění jak v pracovním, 
tak osobním životě. 

Někteří možná budou pracovat na 
přípravě a výstavbě nové jaderné 
elektrárny v Dukovanech…
V této oblasti se nám podařilo ujít 

velký kus cesty. Máme za sebou stovky 
hodin jednání s vládou, se společností 
ČEZ a s dalšími institucemi. Troufám 
si tvrdit, že právě i naše práce v regio-
nu přispěla k vládnímu rozhodnutí o 
stavbě nového jaderného zdroje. 
V současné době zpracovává ČEZ 

dokumentaci pro územní řízení, kte-
rá by měla být dokončena v polovině 
roku 2021. Povolení bude vydávat sta-
vební úřad v Třebíči a vydání rozhod-
nutí se očekává na konci roku 2021. 
Ještě letos bude vypsán tendr na do-
davatele výstavby. Víte, ono se samo 
nic neudělá. Za každým projektem je 
hodně práce. Toto bude největší stra-
tegická investice v dějinách České re-
publiky. Kraj Vysočina i město Třebíč 
je a bude u toho. 

Téměř legendární se stala vaše vě-
ta, že my v Třebíči jsme na mosty 
citliví. Jak to vzniklo?
Během krátkého časového období 

bylo zapotřebí opravit dva velmi dů-
ležité mosty – ten přes řeku Jihlavu a 
druhý u nemocnice. Jedná se o krajské 
mosty na území Třebíče. 
Díky velmi úzké spolupráci města 

Třebíč a Krajem Vysočina se podaři-

lo most u nemocnice opravdu velmi 
rychle postavit nový. Když jsme nara-
zili na silnice, je potřeba říct, že jsou 
rozděleny do několika typů. O silnice 
II. a III. třídy se stará kraj. To je případ 
i silnice II/360, která vede od Velkého 
Meziříčí na Jaroměřice nad Rokytnou. 
Pro Třebíčáky a lidi z okolí je to důle-
žité napojení na dálnici. Kromě jedno-
ho úseku se podařilo za mého působe-
ní na kraji tuto komunikaci opravit. 

Třebíčská nemocnice je krajským 
zařízením. Jak se vám podařilo za 
dobu, co jste na kraji, pomoci právě 
této nemocnici?
Každý jistě zaznamenal, jak se tře-

bíčská nemocnice proměňuje před 
očima. Zdravotnictví je v první řadě 
o odbornících a o lidech. Nicméně ke 
své práci potřebují kvalitní zázemí a 
vybavení. A to se nám opravdu poda-
řilo zajistit. 
V areálu třebíčské nemocnice vyros-

tl zcela nový a moderní pavilon chi-
rurgických oborů včetně urgentního 
příjmu, na místě bývalé porodnice 
vznikla další nová budova s dialýzou, 
léčebnou dlouhodobě nemocných a 
novým oborem jednodenní chirurgie. 
Zmizelo bývalé ředitelství, což byla ta 
ošklivá budova, přes kterou se vcháze-
lo do areálu. 
Aktuálně se pracuje na stavbě nových 

operačních sálů. Osobně jsem velmi 
rád, že se nám podařilo vyřešit dlou-
hodobou bolest nemocnice, a to par-
kování. Díky úzké spolupráci města a 
kraje budou moci v blízké době paci-

enti a návštěvy pohodlně zaparkovat 
svá auta v novém parkovacím domě v 
nemocnici. 

Jaké možnosti jste Třebíči přinesl 
a přinášíte z pozice krajského ná-
městka? 
Jsem přesvědčen, že Třebíč musí být 

v Jihlavě slyšet. Hovořili jsme o škol-
ství, zdravotnictví i dopravě, ale jsou 
to i další oblasti jako je například ces-
tovní ruch. Úzké propojení a s tím 
spojená intenzivní práce pak nesou 
své ovoce a je to, doufám, i vidět.  
Prostřednictvím kraje se dají napří-

klad financovat různé symsluplné 
projekty. Díky tomu, že mám v této 
oblasti přehled, se podařilo realizo-
vat spousty projektů. Jeden rok jsem 
byl jako náměstek pro regionální 
rozvoj rotujícím prezidentem Evrop-
ského regionu Dunaj-Vltava a jezdil 
jsem do Bruselu na debaty týkající 
se kohezní politiky. Díky tom mám 
zkušenosti a přehled o možnostech 
financování evropských projektů. Mi-
mochodem z evropských peněz se tak 
podařilo rekonstruovat Šmeralák a 
vzniklo zde Centrum tradiční lidové 
kultury. 

Zajímavosti o Pavlu Pacalovi
• je vášnivý rybář
• 15 let dělal hokejového rozhodčí-

ho (2 roky v extralize)
• velmi dobře se domluví anglicky
• vystudoval matematiku a fyziku
• je pravidelný účastník Jizerské pa-

desátky (PI-t10-paD)

Pavel Pacal: Milionové investice proměňují 
Třebíč v moderní město Vysočiny
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Oblastní charita Třebíč je 
důležitou institucí pro město 
i celý okres. O tom, co nabízí 
veřejnosti, jaké má možnos-
ti, o které oblasti sociálních a 
zdravotních služeb je v současné 
době největší zájem, informuje 
vedoucí PR a FR oddělení Iveta 
Kopecká.
� Mirka Čermáková

Která oblast charitních služeb je 
nejvíce veřejností využívána?

Zcela jistě Domácí hospic sv. Zdi-
slavy, který je dnes největší službou 
třebíčské Charity. Pomáhá žít lidem i 
s vážnou nemocí doma, v rodinném 
kruhu, mezi svými blízkými. Nabí-
zí jim nepřetržitou podporu lékařů, 
zdravotních sester, sociálních pra-
covníků, psychologa a duchovního, 
a to v rámci celého okresu Třebíč.

To jistě znamená velké plus pro 
lidi kolem nemocného člověka.

Je stále ještě dost rodin, které mají 
z domácího doprovázení svých blíz-
kých obavu, myslí si, že to nezvlád-
nou. Přítomností odborného týmu v 
rodině se přesvědčují, že je to mož-
né. Péče mnohdy pomůže celou 
rodinu semknout, utužit.

Určitě je to velmi náročná služ-
ba, složité musí být i její zajištění. 
Máte pro ni dostatek pracovníků?

Zájem o domácí hospicovou péči 
a počet jejích pacientů ustavičně a 
poměrně rychle narůstá, protože 
většina lidí si přeje umřít doma, a 
ne v nemocnicích či sociálních ústa-
vech. Na to je třeba neustále reago-
vat a hledat nová řešení, jak službu 
rozvíjet a zkvalitňovat.

Tým průběžně posiluje. Řeší se 
větší zázemí pro tuto službu. Spolu-
pracujeme s nemocnicí i praktický-
mi lékaři, se specializovanými praco-
višti. Pro všechny je velmi důležité, 
aby měli dostatek informací ohledně 
možností a služeb v domácím pro-
středí. Odborná paliativní péče má 
význam i pro ty, kteří žijí v domo-
vech pro seniory nebo v domech s 
pečovatelskou službou. Do týmu 
rádi přivítáme další pracovníky, v 

současné době hledáme zdravotní 
sestru.

Jak je to s finanční dostupností 
této služby?

Zdravotní péče, kterou poskytují 
lékaři a zdravotní sestry, je pro rodi-
ny zdarma. Částečně je hrazena ze 
zdravotního pojištění, část financí 
získáváme především z dotací Kra-
je Vysočina. Rodina přispívá 100 
korun denně na koordinaci zdravot-
ní a sociální části. 

Stát pečujícím osobám nabízí 
finanční podporu formou příspěv-
ku na péči, se kterou mohou poradit 
naši sociální pracovníci. Tento pří-
spěvek je možné využít i na úhradu 
práce pečovatelek, jestliže se rodi-
na rozhodne podporu využít. Část-
ka pečovatelek vychází ze zákona 
108/2006 Sb. o sociálních službách 

a činí 130 korun za hodinu.

Jaké další služby Charita nabízí?
K nejstarším patří služba přechod-

ného azylového ubytování pro muže, 
matky s dětmi, dnes i pro celé rodi-
ny a samotné ženy. Kromě domácí-
ho hospice jsou zde i další terénní 
služby: pečovatelská, domácí zdra-
votní péče a osobní asistence. Dále 
dva denní stacionáře: Domovinka 
pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením a Úsměv pro lidi s men-
tálním a kombinovaným postižením. 
Paprsek naděje nabízí služby lidem s 
duševním onemocněním. Osobám 
se zdravotním i sociálním znevý-
hodněním se věnuje TaxiS sociální 
rehabilitace. Pro rodiny, kterým se 
narodí dítě s postižením, je tu raná 
péče. Klubíčko pomáhá rodinám s 
dětmi v tíživé situaci, Centrum Ruth 

Domácí hospic je žádanou službou 
Charity, říká Iveta Kopecká

� nezisková církevní organizace a jako 

součást Diecézní charity Brno působí v 

třebíčském okrese od roku 1992. Dnes 

poskytuje více než 25 sociálních, zdra-

votních, prorodinných, preventivních 

a dalších služeb lidem, kteří se ocitli v 

těžké životní situaci. Ročně obslouží 

více než 5500 klientů. V jejím čele sto-

jí od samého počátku ředitel Mgr. Petr 

Jašek.

Oblastní 

charita Třebíč

je zaměřeno na podporu rodinných 
vztahů, pro mládež pracují dva níz-
koprahové kluby Ambrela a BARÁK, 
problémy se závislostmi řeší K-cent-
rum a po jejich léčbě navazují služby 
Doléčovacího centra, osobami vra-
cejícími se z výkonu trestu se zabývá 
AL PASO Vysočina. Lidí, kteří pro-
padli sítí veškeré pomoci, se ujímá 
Charitní záchranná síť. Důležité mís-
to má i prevence na školách a dobro-
volnická činnost.

Tak rozsáhlý záběr činností. 
Určitě vítáte i nějakou formu dár-
covství.

Finance z veřejných zdrojů, přede-
vším z Kraje Vysočina, města Třebí-
če a mnoha dalších nepokryjí všech-
ny náklady. Jsme proto moc vděčni, 
když nám finančními, případně věc-
nými dary pomáhá řada firem i jed-
notliví lidé. Chce-li nám někdo 
věnovat dar, najde přehledné infor-
mace na našich webových stránkách.

Důležité jsou pro nás také veřejné 
sbírky. Právě ve středu 7. října pořá-
dá třebíčská Charita tradiční Koláč 
pro hospic na podporu činnosti 
Domácího hospice sv. Zdislavy. Do 
sbírky bude možné přispět v Třebíči, 
Hrotovicích, Moravských Budějovi-
cích, Náměšti nad Oslavou. Přispíva-
jící čeká odměna v podobě chutného 
koláče. Kromě finančního přínosu 
má akce zároveň i osvětovou funkci, 
a to seznamovat lidi s problematikou 
paliativní péče.

Všem dárcům děkujeme. Jejich pří-
spěvky pomáhají, abychom mohli 
poskytovat kvalitní služby a dostáva-
lo se jich všem, kdo je potřebují.

IVETA KOPECKÁ.

03.10.2020 sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898 Náměšť n. Oslavou  568  620 248
04.10.2020 neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898 Náměšť n. Oslavou  568  620 248
10.10.2020 sobota  MUDr. Machová Eva  Husova 898 Náměšť n. Oslavou  568  620 248
11.10.2020 neděle MUDr. Látal Petr Kpt. Jaroše 2 674 01 Třebíč  568 826 201
17.10.2020 sobota MUDr. Lhotská Kateřina  ESTHES s.r.o., Sokolská 3, Třebíč 568 840 820
18.10.2020 neděle MUDr. Lhotský Václav   ESTHES s.r.o., Sokolská 3, Třebíč 568 840 820
24.10.2020 sobota MUDr. Machová Eva  Husova 898 Náměšť n. Oslavou  568  620 248
25.10.2020 neděle MUDr. Machová Eva  Husova 898 Náměšť n. Oslavou  568  620 248
28.10.2020 svátek MUDr. Machová Eva  Husova 898 Náměšť n. Oslavou  568  620 248
31.10.2020 sobota  MDDr. Ludin Tomáš   ESTHES s.r.o., Sokolská 3, Třebíč 568 840 820

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

Na městské věži 
dýchal čistý 

vzduch i kojenec
Cestu za čistým vzduchem pořá-

dalo v pátek 18. září v rámci Evrop-
ského týdne mobility Zdravé město 
Třebíč s partnery.  Nadýchat se čer-
stvého vzduchu na vrcholu Městské 
věže přišlo 116 lidí. V útrobách věže 
si nechalo změřit tlak, hladinu cukru 
a cholesterolu kolem čtyřech desítek 
zájemců.

„Na věž vystoupali turisté například 
z Kyjova, Brna i Prahy. Nejmladšímu 
účastníku byly dva měsíce,“ prozradila 
koordinátorka Projektu Zdravé měs-
to Třebíč Iveta Ondráčková. -mč-
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Publikace představuje zajímavé pracovní pozice na Třebíč-
sku a pomáhá zorientovat se v  nabídce na místním trhu prá-

ce.  „Každoroční aktualizace reflektuje současnou situaci ve firmách 
a odráží poptávku po žádaných profesích. Krátké prezentace středních škol 

v brožuře a nabídka jejich studijních 
oborů usnadní žákům výběr vhodné školy pro 

zvolené povolání,“ dodává starosta Pavel Pacal k dalšímu vydání, 
které se v letošním roce představí v nové grafické podobě.
Brožura je distribuována na základní školy na Třebíčsku. 
V tištěné formě bude k dispozici všem žákům 9. tříd a výchov-
ným poradcům. Pro ostatní zájemce je k dispozici v elektro-
nické verzi, kterou je možné si zdarma stáhnout na webu 
www.volnamistatrebic.cz/brozura.

S výběrem střední školy pomůže aktualizovaná brožura

Letos se vzhledem k současné 
epidemiologické situaci ruší veletrh 
vzdělávání DIDACTA 2020, který 
byl taktéž velmi nápomocný všem 
žákům při výběru střední školy. 
Doufáme proto, že jim pomůže 
alespoň tato brožura při nelehkém 
rozhodování. Držíme všem palce!

Volba střední školy a následně zaměstnání bývá oříškem pro spous-
tu žáků a jejich rodičů. Málokdo v tomto věku má představu o tom, 

co by chtěl v životě dělat. Žáci mnohdy ani netuší, jaké školy v je-
jich městě a okolí mohou navštěvovat, co jim nabízí a jaké uplat-

nění by měli po jejich absolvování. Z toho důvodu se již počtvr-
té aktualizovala brožura Vyber si své povolání, kterou město 
Třebíč vydává z podnětu místních zaměstnavatelů a ve spo-

lupráci s Okresní hospodářskou komorou Třebíč.

VYBER SI SVÉ POVOLÁNÍ

www.farmeko.cz    

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola 
Jihlava

obory SOŠ:

obory VOŠ:

rekvalifikace:

ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM
LABORATORNÍ ASISTENT

DIPLOMOVANÝ  
FARMACEUTICKÝ ASISTENT

KOSMETIČKA

(denní i kombinované studium)
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Dodatek k rámcové smlouvě o spolupráci při 
zajišťování a rozvoji Veřejné dopravy Vysočiny 
(VDV) schválilo 24 zastupitelů.

„Město Třebíč vstoupilo do chystaného systé-
mu integrace VDV. Jedná se o to, že občanům bude 
umožněno cestovat na jeden jízdní doklad různými 
prostředky veřejné dopravy, ať je to vlak, příměstský 
nebo městský autobus,“ upozornil zastupitele mís-
tostarosta Vladimír Malý (ČSSD).

Ve smlouvě stojí toto: Smluvní strany se dohod-
ly, že integrace veřejné dopravy pod objednáv-
kou Kraje Vysočina (VDV) a městské hromadné 
dopravy (MHD) pod objednávkou města Třebíč 
začne od 1. října 2020. Kraj Vysočina uhradí měs-
tu Třebíč za každého cestujícího přijíždějícího/
odjíždějícího na/z území města Třebíč za období 

od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 částku do 
maximální výše 540 750 Kč. Zároveň město Tře-
bíč uhradí Kraji Vysočina příspěvek na obyvatele 
města za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 
2020 ve výši 624 592 Kč.

Možné riziko?
Zastupitel Aleš Novák (Třebíč občanům!) mimo 

jiné upozornil na riziko této smlouvy.
„My, jako město, budeme rukojmí Kraje Vysočina 

v tom smyslu, že když si kraj usmyslí, aby to schvá-
lil, tak to budeme muset zaplatit. Problém je v tom, 
že podobnou smlouvu o integraci podle hejtmana 
Běhounka schválilo jen sedm procent lidí na Vysoči-

ně. Osmdesát procent lidí se vůbec nevyjádřilo, zby-
tek procent se vyjádřil zamítavě. Otázkou je, zda má 
být ta smlouva platná, zda ji v tomto znění potřebu-
jeme. Možná by bylo lepší počkat, co kraj přinese v 
dalším volebním období. Pokud takové riziko není, 
budu rád, když mi to někdo osvětlí,“ přál si Novák.

„Kraj Vysočina zaujal jednoznačné stanovisko, a 
sice že budou do tohoto systému přispívat všechny 
obce nebo žádná obec. Přijetím této smlouvy se nic 
nemění na naší straně, žádné riziko tam není. Před-
mětem smlouvy je to, že Kraj Vysočina bude nám 
platit za každého občana, který přivede do tohoto 
systému nějakou částku. Obava, že my bychom pla-
tili a obce ne, tu není,“ okomentoval starosta Pavel 
Pacal (Pro Třebíč).  -mč-

Na jízdenku všemi dopravními prostředky

ČT 1. 10. SLON A MRAVENEC - 
taneční pohádka skupiny Proty boty, 
v 15 hod.

ÚT 13. 10. DEN PĚSTOUN-
STVÍ

maňáskové divadlo, hry pro děti, 
informace o náhradní rodinné péči 
(15) 

PÁ 16. 10. KEŇA - POVÍDÁNÍ 
S LEJLOU ABBASOVOU – před-
náška (16:30)

STŘEDA 14. 10. Vernisáž výsta-
vy fotografií Doroty Holubové 
„ATLAS ŽIEN“ na téma domácí 
násilí (17)

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ 

JI.HLAVA:
STŘEDA 28. 10. - Nová Šichta, 

režie Jindřich Andrš, 90min., 2020, 
CZ

Intimní a zároveň humorný časo-
sběrný portrét horníka Tomáše z 
dolu Paskov, kterému zavřeli šachtu, 
a tak se musí vydat novým směrem 
a rozhodne se rekvalifikovat na pro-
gramátora.

 ČTVRTEK 29. 10. - Svéráz čes-
kého rybolovu, režie Ivana Pauero-
vá Miloševič, 77min., 2020, CZ

Šestice rybářů z Jihlavy vyráží 
na rybolov do Norska - komediál-
ně humorné vyprávění o mužském 
přátelství, nenaplněných snech a 
určitém specifickém typu mizející 
mužské identity.

PÁTEK 30. 10. - Vlci na hrani-
cích, režie Martin Páv, 79min., 2020, 
CZ

Dokument o návratu vlků na Brou-
movsko a jejich (ne)přijetí místními 
obyvateli

SOBOTA 31. 10. - Jak bůh hle-
dal Karla, režie Vít Klusák a Filip 
Remunda, 90min., 2020, CZ

Co se stane, když je představitel 
nejateističtějšího národa v Evropě 
Čech Pepík vyslán do nejpobožněj-
ší země EU Polska? Performativní 
dokument ve stylu Borata o dvou 
sousedních státech s velmi odlišným 
pohledem na náboženství. 

Začátky všech představení filmů 
jsou vždy v 18 hod.

Komunitní centrum Moravia

Věrozvěstové Cyril a Metoděj už byli na Karlově náměstí svědky mnoha událos-
tí. V těchto dnech sledují, jak těžká technika likviduje z plochy náměstí kamenné 
kostky a před očima jim z nich vyrůstá pořádná pyramida. A to je teprve začátek 
výkopových prací, které začaly 16. září na jižní, tedy horní straně náměstí. Dojde 
k výměně dešťové a splaškové kanalizace a také vodovodního potrubí. Výkopy 
budou zabezpečeny mobilním oplocením a vstup do všech obchodů i provozo-
ven umožní lávka s přemostěním. A ještě k sousoší. Je vysoké sedm metrů a bylo 
odhaleno 1885, v roce tisícího výročí Metodějovy smrti. Autorem díla je Leoš Ši-
mek.  -mč-

Foto: Mirka Čermáková

Tohle Cyril s Metodějem nezažili

V úterý 8. září byl proveden první operační žaludeč-
ní bypass na třebíčské chirurgii. Pacientku operoval 
tým lékařů ve složení MUDr. Jiří Jeřábek, Ph.D. a MU-
Dr. Tomáš Svoboda pod vedením primáře chirurgické-
ho oddělení MUDr. Jana Cagaše. Po operaci pacientka 
do jednoho měsíce výrazně zhubne a současně dojde ke 
zlepšení cukrovky.

Gastrický bypass je jednou z metod metabolické chi-
rurgie. Dříve byla hlavní indikací obezita, v poslední 
době se jako hlavní benefit tohoto výkonu ukazuje dra-
matické zlepšení metabolického syndromu a především 
cukrovky. 

„Metoda má více variant a na našem pracovišti provádí-
me tzv. omega loop gastric bypass (OLGB). Výkon spočí-
vá ve vytvoření žaludečního váčku, který je posléze napojen 
na tenké střevo tak, aby bylo z pasáže vyřazeno celkem 1,5 
metru jeho resorpční délky. Efekt výkonu je velmi rychlý a již 
do měsíce dochází k významné redukci dávek antidiabetik i 
inzulinu,“ pochvaluje si účinnost zákroku primář Cagaš.

Doba hospitalizace při nekomplikovaném průběhu 
činí cca 5 dní po operaci. Výkon je plně hrazen zdravotní 
pojišťovnou po splnění indikačních kritérií, pacient musí 
být ve věku 18 - 60 let, BMI nad 35, přítomnost diabetu 
II. typu a všech medicínských podmínek.  

„Vzhledem k efektu na diabetes II. typu je zřejmé, že je pro 
zdravotní pojišťovny výhodnější proplatit daný operační 

výkon, než doživotně každému diabetikovi hradit antidia-
betika a inzulin,“ dodává primář Cagaš.

První pacientkou, která podstoupila tento operační 
zákrok v třebíčské nemocnici, je Ing. Jana Gálová z Br-
na, ve čtvrtek 17. září proběhla závěrečná kontrola jejího 
zdravotního stavu a byla popuštěna do domácího léčení. 
 -tz-

ZLEVA MUDr. Tomáš Svoboda, Ing. Jana Gálová a primář 
chirurgického oddělení MUDr. Jan Cagaš.

 Foto: archiv nemocnice

První žaludeční bypass v Třebíči Na koberec 
nepřispějí

Spolek TJ Třebíč požádal město o 
dotaci na pořízení koberce pro oddíl 
moderní gymnastiky. Konšelé žádost 
zamítli.

„Poskytujeme dary a dotace na koná-
ní různých soutěží, mistrovství. Prostřed-
ky na provozní činnost dostávají organi-
zace v rámci podpory sportu. Přispěním 
na vybavení bychom vytvořili precedens,“ 
vysvětlil starosta Pavel Pacal.  -mč-

Na podruhé 
to snad vyjde

Rada města musela zrušit výběrové 
řízení na zakázku Křižovatka ulic Kos-
mákova – Hrotovická. Ze tří oslove-
ných firem se přihlásily dvě firmy, ale 
nesplnily vypsané požadavky. Rada 
proto vyhlašuje nové výběrové řízení.

„Firmy byly informovány, v čem nevy-
hověly, co vyplnily špatně. Mají šanci vše 
napravit v opakovaném zadání zakáz-
ky, pokud se znovu přihlásí,“ informoval 
starosta Pavel Pacal.  -mč-
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NEMUSÍTE DO SERVISU,
SERVIS PŘIJEDE K VÁM.

Pomáháme vám zůstat v bezpečí. 

Víme, že současná situace není jednoduchá, a proto vám ji chceme maximálně usnadnit.  Ať už váš vůz potřebujete 
nechat opravit, přezout nebo jen vyčistit před novou sezónou, můžete se  do servisu objednat jednoduše online. 
My si pro vůz přijedeme, v servisu se o něj postaráme a poté  jej přistavíme zpět na místo určení. Jednoduše, bezpečně 
a hlavně zodpovědně.  Svůj vůz objednávejte online nebo nás kontaktujte telefonicky.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
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Od 24. září mohou návštěvníci Výstavní síně Předzámčí zhlédnout výstavu 
obrazů výtvarnice Jitky Fischerové. 

Jitka Fischerová se narodila 2. ledna 1983 v Třebíči. Její tvorba je od počát-
ku inspirovaná přírodou. V minulých letech sloužilo Fischerové zachyce-
ní přírodních motivů či lidských tváří především k vyjádření vlastních emo-
cí z prožitku světa, byla tedy výraznou expresionistkou. V posledních letech 
však u autorky sledujeme i příklon k věcnosti: realistické zachycování zvířecí 
anatomie, křídel hmyzu nebo ptáků. Pomocí symboliky se také snaží zachy-
tit vztah člověka a přírody, jejich vzájemnou propojenost i nepochopení. Ve 
svých malbách nechce zobrazovat jen to, co je všeobecně vnímáno jako krás-
né. Malby Jitky Fischerové jsou většinou monochromatické, nejčastěji pracu-
je s akrylovými barvami či suchým pastelem.

Výstava potrvá do 15. 11. 2020. -tz-

Muzeum Vysočiny Třebíč na pod-
zim zahájí již třetí cyklus vzděláva-
cích programů pro seniory, kterými 
veřejnosti představuje své muzejní 
sbírky.

Přednášky připravili muzejní pra-
covníci, kurátoři jednotlivých pod-
sbírek podle oborů, jimiž se zabývají. 
Protože se v minulých letech nedo-
stalo na všechny zájemce, rozhodli 
jsme se některá témata zopakovat. V 
přehledu jsou označena jako opako-
vání a jsou zařazena střídavě s nový-
mi přednáškami.

Opakujeme přednášku o historii 
školství na Třebíčsku, v níž vzpo-
meneme i na běžné vybavení škol-
ního kabinetu z počátku 20. stole-
tí. (15. 10. Školní kabinet). Znovu 
bude možné prohlédnout si židov-
ské předměty, které se zachovaly po 
zániku židovských komunit zdejšího 
regionu (10. 12. Osudy judaik z Tře-
bíčska). Zopakujeme také přednáš-

ku o přísném společenství habánů, 
křesťanských reformátorů na Mora-
vě, známých především hrnčířstvím 
a výrobou jemné tzv. habánské kera-
miky (11. 2. Habánská keramika ve 
sbírkách MVT).

Nová zoologická přednáška odha-
lí, s jakými živočichy sdílíme často 
nedobrovolně svůj domov (12. 11. 
Víte, s kým bydlíte?). V lednu 2021 
si připomeneme vánoční betlemář-
skou tradici v další přednášce, která 
čerpá z aktuální výstavy a představí 
betlémy třebíčských tvůrců, sběra-
telů i soubory získané do muzejních 
sbírek z jiných regionů (14. 1. Betlé-
my nejen třebíčské III.). 

Celý cyklus zakončí na jaře bota-
nická přednáška o léčivých bylinách, 
z nich si člověk odedávna vyráběl 
přírodní léčiva, odvary, tinktury a 
masti, ale i přípravky omlazující a 
zkrášlující (11. 3. Byliny pro zdraví a 
krásu). Muzeum Vysočiny Třebíč

� 15. 10. Školní kabinet (opakování) (Marta Svobodová, Jaroslav Bašta)

� 12. 11. Víte, s kým bydlíte? Živočichové v našich obydlích 

(Pavlína Peřinková)

� 10. 12. Osudy judaik z Třebíčska (opakování) (Milena Veselá)

� 14. 1. Betlémy nejen třebíčské III. (Tomáš Hartman)

� 11. 2. Habánská keramika ve sbírkách MVT (opakování) (Jitka Katovská)

11. 3. Byliny pro zdraví a krásu (Hana Houzarová)

Přednášky se konají jednou za měsíc, vždy ve čtvrtek od 9, 10:30 a 13 hodin v 

depozitáři muzea na Kosmákově ulici 1319/66 v Třebíči.

Programy trvají jednu hodinu, vstup na ně je zdarma. 

Z důvodu omezené kapacity je však nutná rezervace předem; nejlépe mailem 

na m.vesela@muzeumtr.cz nebo telefonicky na tel. 568 824 642 - Mgr. Milena 

Veselá.

Ukryto v depozitáři, programy 
pro seniory v sezóně 2020/2021

Pokud se vám líbil román Bezejmenní třebíčského 
autora Milana Krčmáře, můžete pro něj až do 30. 
září hlasovat na www.kniharoku.cz v anketě Kniha 
roku, kam byl nominován do sekce Umělecká pró-
za – a také se vypravit po stopách jeho hrdinů. 

Městská knihovna Třebíč v rámci Týdne kniho-
ven připravila na středu 7. října procházku po 
některých místech, která jsou zmíněna v Bezejmen-
ných, ale třeba i v předchozím Krčmářově románu 
Žena z roku 1899.

„Nominace na Knihu roku mě překvapila, vůbec 
jsem netušil, že Albatros, který Bezejmenné vydal, 
uvažuje o tom, že by je do této ankety zařadil. Paní 
šéfredaktorka mi to telefonovala až ve chvíli, kdy už 
bylo možné hlasovat,“ vzpomíná s úsměvem Milan 
Krčmář. „Předem ale děkuji všem za každý hlas – je 
to totiž i dobrá reklama pro Třebíč, v níž se román z 
velké části odehrává.“

Krčmář ještě před touto anketou začal ve spojitos-
ti s Bezejmennými připravovat neobvyklou procház-
ku.

„Lidé mě často zastavovali a ptali se, kde najdou tře-
ba náhrobek či dům legionáře Aloise Neumana nebo 
kde stávala Šofrova lékárna. Někteří začali pátrat 
sami, a tak mi kolikrát i telefonovali či psali, že mají 
další zářez do své pomyslné sbírky nalezených míst,“ 
vysvětluje Krčmář. 

„Ale pořád se objevovalo dost těch, kteří se do podob-
ného pátrání nepustili. A tak mě napadlo připravit pro 
ně procházku, během níž navštívíme alespoň některé 
z lokací. Navíc v této době, kdy je pořádání vnitřních 
akcí stále dost nejisté, se mi podobně pojatá beseda jeví 
jako nejlepší řešení.“

Akce ale není určena pouze čtenářům, kteří děj 
obou knih znají, zúčastnit se jí mohou i ti, kdo ani 
jednu z knih nečetli.

„Ukázky jsem se snažil vybírat tak, aby se pokud 
možno co nejvíce vztahovaly k danému místu, a záro-
veň nebyly příliš vázané k příběhu,“ říká autor. „Cílem 
je odhalit tajemná místa Třebíče, nikoli příběh samot-
ný.“ 

Procházka začne v 17 hodin u budovy knihovny 

v Hasskově ulici. Ta je v Bezejmenných také zmí-
něna, takže hned zkraje se zájemci mohou těšit na 
autorské čtení krátké ukázky. Od knihovny se pů-
jde na Starý hřbitov, kde je hned několik náhrobků 
spjatých s oběma romány, následovat bude Kohnův 
mlýn, Šofrova lékárna na Stařečce, Zimolova pekár-
na na Karlově náměstí, altánek v Lísčí a dům paní 
Cejpkové v Kočičině. Závěr bude patřit židovské 
čtvrti, kde Krčmář ukáže dům legionáře Neumana 
a Fürnbergův obchod.

„Upozorňuji, že to bude poměrně náročná vycházka 
na více než dvě hodiny. Nachodíme přes pět kilomet-
rů, a tak doporučuji vzít si pevné boty. V říjnu kolem 
sedmé večer už bude hodně šero, takže nás čeká i men-
ší dobrodružství v podobě přechodu setmělého Hrád-
ku. Rozhodně se tedy vyplatí vzít si i baterku,“ glosuje 
Krčmář.

Připojit i odpojit se lze kdykoli během cesty 
(orientační časy příchodu k jednotlivým místům 
budou uvedeny na plakátech), akce bude ozvučena, 
vstup zdarma. V případě silného deště se procházka 
přesune o týden později na 14. října. -mi-

Bezejmenní soutěží o Knihu roku. 
A vy můžete chodit po jejich stopách

Hledání Jitky Fischerové

Program
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Kandidátem hnutí ANO 
pro krajské podzimní volby 
je i Pavel Franěk, náměstek 
hejtmana pro oblast soci-
álních věcí. Na starost má 
sociální, rodinné a senior-
ské služby. Jeho prioritou je 
jejich zkvalitňování a zvyšo-
vání dostupnosti pro všech-
ny, kdo je potřebují.

„Ideálem v sociální oblasti je pro mě 
funkční rodina, která se dokáže postarat o 
všechny své členy, včetně prarodičů. Spousta 
rodin se však rozpadá, rodiče a často i děti 
nezvládají problémy související s rozcho-
dem, senioři zůstávají osamocení a nemá se 
o ně kdo postarat. Pak musí přijít na řadu 
sociální služby a pomoci těm, kteří nejsou 
schopni nepříznivou situaci sami zvlád-
nout,“ přibližuje sociální oblast Pavel Fra-
něk. 

Čím dál více se hovoří o stárnutí 
populace. Prognózy dokonce mluví o 
tom, že v roce 2050 budou lidé starší 
65 let tvořit až jednu třetinu populace. 
Připravujete se nějak na tento trend? 

Se stárnutím populace souvisí přede-
vším neustále se zvyšující poptávka po 
pobytových zařízeních pečujících o seni-
ory. Kapacity domovů pro seniory se 
nám daří neustále rozšiřovat. V roce 2019 
byla do provozu uvedena nová přístav-
ba Domova pro seniory Havlíčkův Brod 
s kapacitou 109 lůžek. Do krajské sítě 
se zařadilo i nově otevřené SeniorCent-
rum Telč, které rozšířilo kapacitu sítě o 

35 lůžek. V rámci krajské sítě bylo uve-
deno do provozu také 72 lůžek v Pacově 
a 50 lůžek v Třebíči. Zahájeny byly stav-
by nových Domovů pro seniory v Hum-
polci a Chotěboři, ještě v roce 2020 bude 
zahájena výstavba Domova pro seniory v 
Jihlavě. Důležitá je pro nás však nejenom 
kvantita, ale i kvalita služeb poskytova-
ných v těchto zařízeních. V domovech 
s klienty intenzivně pracujeme a kromě 
základní péče se je snažíme formou tera-
pií a individuálním přístupem co nejvíce 
aktivizovat a doslova je probudit k živo-
tu. 

Mnoho seniorů a osob s omezenou 
soběstačností zůstává doma, do poby-
tových zařízení nechtějí. Myslíte i na 
ně? 

Rozhodně, a je i naší snahou pobyt v 
domácím prostředí těmto klientům a 
jejich rodinám umožnit co nejdéle. Po 
celém kraji nám dobře fungují terénní 
sociální služby, kdy sociální pracovníci 
dojíždí za klienty domů a pomáhají jim 
s potřebnou péčí. V posledních letech 
se nám také podařilo udělat obrovský 
pokrok v domácí paliativní péči. Model 
mobilních paliativních týmů se podařilo 
rozšířit na celé území kraje a nevyléčitel-
ně nemocní lidé tak mohou strávit závěr 
života doma s rodinou za pomoci nepře-
tržité lékařské a ošetřovatelské služby.  

Do jaké míry se vám daří spolupra-
covat se zdravotnickými zařízeními? 
Přechody ze zdravotních služeb do 
sociálních jsou asi dost časté. 

Je to dlouhodobý problém a rádi by-
chom ho na Vysočině vyřešili. Jako první 
kraj v ČR realizujeme projekt propojová-

ní a kombinace sociálních a zdravotních 
služeb. Často se stává, že senior po úra-
zu nebo rychlém zhoršení nemoci není 
schopen se vrátit z nemocnice do domá-
cího prostředí. Již během hospitaliza-
ce je třeba jeho situaci řešit a zajistit pro 
něj potřebné navazující sociální služby a 
formy pomoci. Vytvořený model fungo-
vání sociálně zdravotního pomezí by v 
budoucnu měl posloužit i ostatním kra-
jům v republice.

Vysočina byla i průkopníkem v 
transformaci pobytových služeb pro 
zdravotně postižené osoby. Jak si 

vedete v této oblasti?
Intenzivně pokračujeme v transfor-

maci velkých ústavních zařízení pečují-
cích o mentálně a zdravotně postižené 
klienty ve smyslu sloganu „žít ve svém 
a po svém“. Postupně pro ně budujeme 
komunitní domácnosti, které jim umož-
ňují začlenit se do běžné společnosti a žít 
plnohodnotný život. V současné době se 
za přispění finančních prostředků Evrop-
ské unie a kraje staví nová komunitní 
bydlení pro 72 klientů z Domova Háj a 
74 klientů z Domova Kamélie. Zaháje-
na byla rovněž transformace Domova ve 
Zboží a Domova ve Věži.“

Na začátku rozhovoru jste zmínil, 
že fungující rodina je to nejlepší, co 
může být. Máte nějaký recept jak rodi-
nu udržet v dobré kondici?

I s fungující rodinou a soběstačnými a 
zdravými seniory je třeba pracovat. Pro-
střednictvím krajských aktivit a spolu-
prací s obcemi a neziskovými rodinnými 
a seniorskými organizacemi je motivu-
jeme k neustálému rozvoji, vzdělávání, 
aktivnímu trávení volného času a zdravé-
mu životnímu stylu. Důraz klademe na 
funkční rodinné vztahy a mezigenerač-
ní soužití. Mám za to, že v Kraji Vysoči-
na je sociální oblasti a rodinné a senior-
ské politice věnována velká pozornost a 
stále pracujeme na tom, aby se lidem v 
našem kraji žilo dobře. Za to patří mé vel-
ké poděkování všem, kteří v sociálních, 
rodinných a seniorských službách pracují 
a přispívají k naplňování našeho sloganu 
„Kraj Vysočina – jedna velká rodina“.  

Zadavatel: ANO 2011
Zpracovatel: ANO 2011

(PI-t10-10D)

PAVEL FRANĚK: CHCI, ABY SE RODINÁM 
A SENIORŮM NA VYSOČINĚ ŽILO DOBŘE

Náměstek hejtmana Pavel Franěk má na 
Vysočině na starosti oblast sociálních věcí.
 Foto: archiv Pavla Fraňka

Jedničkou hnutí ANO do 
krajských voleb na Vysočině 
je náměstek hejtmana Mar-
tin Kukla. Na starosti má 
majetek a ekonomiku.  Jeho 
prací tak je, aby se lidem v 
kraji žilo minimálně stejně 
dobře a ideálně ještě lépe 
než poslední dvě desetiletí.

Právě v roce 2000 se začala psát 
samotná historie Kraje Vysočina. 
Má podle vás tento region mezi kra-
ji nějaké specifické postavení?

Žijeme uprostřed Česka, a tak zcela 
jistě řešíme podobné výzvy, které řeší 
regiony kolem nás. Nejsme žádnou 
výjimkou, nicméně jsem pyšný na řa-
du věcí, které se nám v posledních 
letech povedly. V důležitých oblastech 
jsme totiž lídrem českých regionů.

Dvacetileté výročí je rozhodně 
vhodnou příležitostí se ohlédnout a 
podívat se právě na to, co se poved-
lo, ale i na to, co by se dalo udělat 
lépe. Jaké je tedy v tomhle ohledu 
vaše hodnocení?

Těší mě, že existuje celá řada věcí, 
kterými se opravdu můžeme pochlu-
bit. Významně jsme v roce 2019 zjed-
nodušili a zpřehlednili krajské dotace 
pod Fondem Vysočiny. Do dotačních 
programů přesouváme zhruba 300 
milionů korun, například na podni-
kání a inovace, vzdělávání, sociální 
oblast, sport, dopravu a v neposlední 

řadě také na boj s kůrovcem. Jen loni 
jsme majitelům lesů a lesním hospo-
dářům na jejich těžký boj uvolnili 100 
milionů korun z přebytku rozpočtu 
roku 2018 a letos dalších 60 milionů 
tak, aby se finanční podpory dostalo 
všem žadatelům.

Co dalšího pozitivně ovlivňuje 
život lidí na Vysočině?

Mnohasetmilionové investice proudí 
do zdravotnictví i do dopravy, a tak se 
postupně zlepšuje stav krajské silniční 

sítě, tedy silnic II. a III. tříd, opravuje-
me mosty, silnice, budujeme obchva-
ty. 

A díky investicím rozšiřujeme a 
zkvalitňujeme poskytování sociálních 
služeb a rozhodně nezapomínáme ani 
na školství, naše děti a jejich pohyb. 
Zkrátka to, že je Vysočina lídrem v 
investicích, které nezastavila ani anti-
koronavirová opatření, je, troufám si 
říct, vidět v každé části našeho regio-
nu. 

A že těch částí máme, jsme totiž kraj 
s nejvyšším počtem obcí – máme jich 
704, z toho 35 měst a 43 městysů.

A co rezervy, tedy oblasti, které na 
rozvoj teprve čekají, ale rozhodně 
by si ho zasloužily?

Určitě nás trápí  již zmiňovaná 
kůrovcová kalamita, která lesy vel-
mi bolestně zasáhla. Nadále chceme 
finančně podporovat vlastníky lesů v 
jejich neúnavném boji. 

Cílem je obnovit lesní porosty 
postižené kůrovcovou kalamitou, 
protože les je zásobárnou vody, a jak 
všichni víme nebo postupně urči-
tě všichni zjistíme, dostatek kvalit-
ní vody, zvláště pak té pitné, jednou 
nebude žádnou samozřejmostí. 

Proto je naším cílem do dvou let 
pomoci obcím na Vysočině, kte-
ré sužují následky sucha, významně 
chceme podporovat i stavby ve vod-
ním hospodářství, tedy vodovody, 
kanalizace, obnovy nebo rekonstrukce 
malých vodních nádrží včetně rybníků 
a podobně.

Už jste zmínil zdravotnictví. Záze-
mí krajských nemocnic je na úrovni, 
ale často chybí lékaři i jiný zdravot-
nický personál. Je to jediná výzva 
spojená s touto oblastí na Vysočině?

Stav krajských nemocnic se v posled-
ních letech opravdu výrazně zlep-
šil. Máme moderní zázemí vybavené 
profesionálními přístroji a zvyšuje-
me nejen komfort pacientů, ale také 
samotných zdravotníků, bez kterých 
bychom se neobešli. Opravdu nás pálí 
dostupnost lékařské péče. 

Potřebujeme dostupné zubaře, 
obvodní i dětské lékaře v každé části 
Vysočiny a tento cíl budeme podpo-
rovat – významně finančně a s velkou 
energií i systémově. 

Také jsem si vědom komplikací 
spojených s parkováním u krajských 
nemocnic, které ve svém okolí nema-
jí dostatek míst. Pomoci by měly plá-
nované výstavby parkovacích domů, 
například pro Třebíč už máme studii 
a čtyřpodlažní parkovací dům u zdej-
ší nemocnice by mohl stát už v roce 
2023.

Co je podle vás klíčem k úspěchu?
Ten hlavní? Je potřeba používat sel-

ský rozum. Komunikace s krajským 
úřadem musí být jednoduchá, rych-
lá a na jednom místě. Nesmíme se 
zavalit papíry a nepotřebnými lejstry, 
ale lidem naslouchat, jezdit po kraji, 
vyptávat se, mít přehled o problémech 
v regionu a nejen o věcech mluvit, ale 
také je vážně v praxi měnit. Věřím, že 
společně to zvládneme!

Náměstek hejtmana Martin Kukla má 
na starosti krajskou kasu, tedy ekono-
miku a majetek.  
  Foto: archiv Martina Kukly

MARTIN KUKLA: V DŮLEŽITÝCH OBLASTECH 
JSME LÍDREM ČESKÝCH REGIONŮ
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Absolvent Konzervatoře 
Brno a bakalářského stu-
dia Janáčkovy akademie 
múzických umění v Brně, 
Kamil El-Ahmadieh z Tře-
bíče, uspěl v konkurenci 
65 uchazečů z celého světa 
a byl spolu s dalšími čtyř-
mi vybrán a přijat k magis-
terskému studiu Sibelius 
Academy v Helsinkách ve 
Finsku, obor klavírní inter-
pretace. 
�  Antonín Zvěřina

Přece jen připomeňte, jak jste se 
ke studiu ve Finsku dostal?

Letos jsem se účastnil ročního 
výměnného pobytu v rámci pro-
jektu Erasmus. Musím přiznat, že 
mě sever Evropy vždy velice lákal. 
Když jsem se dozvěděl, že mohu 
vycestovat do zahraničí, vybral 
jsem si jednoznačně Finsko. Pomě-
ry v této zemi ve mně vzbudily oka-
mžitě nadšení. Jednalo se o roz-
sáhlou školu s velkými možnostmi 
komorní spolupráce. A mě komor-
ní hudba přitahuje a chtěl bych se jí 
v budoucnu co nejvíce zabývat. 

Co vás dalšího upoutalo?
Možnost studia předmětu, který se 

v České republice nevyučuje. Jedná 
se o psychickou přípravu na povo-
lání pianisty. Myslím si, že je to pro 
každého muzikanta velmi důležité. 
Pro naši profesi je rozhodující oka-
mžik vystupování na pódiu. Můžete 
cvičit do úmoru, ale pokud nezvlád-
nete v daný moment sám sebe, vlast-
ně to není k ničemu. 

Mně osobně tento předmět moc 
dal, učila mě hráčka na violoncello, 
která měla vystudovanou psycholo-
gii. Líbil se mně její přístup a výu-
ka mě opravdu o velký kus posunu-
la. Jsou tam přístupy, se kterými se u 
nás člověk nesetká. 

Jak jste se tam domlouval a 
domlouvat budete?

Finština je opravdu složitý jazyk, 
a potrvá několik let, než člověk ten-
to jazyk zvládne. Na škole je ovšem 
možnost studia v angličtině. Jinak 
ve Finsku jsou úředními jazyky fin-
ština a švédština, ale poskytují výu-
ku i v angličtině. Všichni zaměstnan-
ci školy tyto jazyky ovládají. A ještě 
musím říct, že za studium zahraniční 
studenti nic neplatí, proto jejich tam 
velké množství a velké množství se o 
studium uchází. 

Takže vás přijetí muselo velice 
potěšit. 

Přijímací zkoušky byly náročné, 
ale svoji roli určitě hrálo i štěstí, kte-
ré člověk vždy potřebuje. Opravdu 
není lehké v té konkurenci, která se 
na studium hlásí, obstát. 

Kdy jste se začal hře na klavír 
věnovat?

Zhruba ve čtyřech pěti letech. Prv-
ní výuku jsem absolvoval pod vede-
ním učitelky Renaty Kucharské, 

která na třebíčské základní umělec-
ké škole vyučuje dodnes. K hraní 
jsem se dostal náhodou, můj bra-
tr se u paní Kucharské učil na klavír 
hrát. Když doma cvičil, skladby jsem 
odposlouchával a pak je na klavír 
hrál. Rodiče si toho všimli, a proto 
kontaktovali už zmiňovanou učitel-
ku Kucharskou a s tou se domluvili 
na mé výuce.

Máte absolutní sluch, jak se 
mezi muzikanty říká?

To mám, ale pro klavíristy to až 
tak velká výhoda není. I když se to 
v některých situacích hodí. Velmi 
se hodí například houslistům, diri-
gentům. Absolutní sluch vlastně 
nemůžeme příliš využít.

Znamená to, že spoléháte na 
notový part?

Tak bych to neřekl, on ten abso-
lutní sluch třeba pomáhá při zapa-
matovávání si skladeb. Myslel jsem 
to tak, že nepotřebujeme nástroj 
dolaďovat jako ti houslisti, dirigent 
to využije při kontrole orchestru. 

Mám takovou příhodu, hrál jsem 
v komorním seskupení v jiném 
barokním ladění. Ale to jsem nevě-
děl, že vše bude podladěné. To jsem 
se hodně zapotil, když jsem sly-
šel něco jiného, než jsem měl hrát. 
Tam mně byl absolutní sluch spíš 
překážkou. 

Dokázal byste naladit klavír?
Základním způsobem ano, ale roz-

hodně se necítím být v této oblasti 
profesionál. 

Přece jen, plány do budoucna?
Tak to je těžká otázka, teď mě 

čekají studia ve Finsku, pak uvidím, 
kam mě život zanese. Studia trvají 

dva a půl roku a rád bych je dokon-
čil. Láká mě výuka mladých muzi-
kantů a určitě bych se nerad vzdával 
hraní. Věřím, že budu mít poslu-
chače, kteří si mě rádi poslechnou. 
Takže chci skloubit tyto dvě věci. 
Myslím si, že když učitel i vystupu-
je, může žákům předat něco navíc. 

Zmínil jste se, že bratr se učil 
hrát na klavír. Máte v rodině 
muzikanty?

Ze strany tatínka violoncellistu, 
který hrál. Nevím, jestli ještě hraje, 
v symfonickém orchestru v Dráž-
ďanech. Pokud jde o bratra, možná 
jsem ho svým přístupem od hraní 
odradil. Ale určitě má hudbu rád. 

Můžete nám prozradit původ 
exotického příjmení?

Tatínek pochází z Libanonu, přišel 
sem v devatenácti letech studovat 
lékařství. Seznámil se s mámou a 
už tady zůstal. Přišel sem před pět-
atřiceti lety. Ale já už jsem Čech se 
vším všudy. Do Libanonu jezdím, 
mám tam rodinu, ale jako doma se 
cítím tady. 

Jak vnímáte, že na dlouhou dobu 
opustíte kulturu, ve které jste 
vyrůstal, kamarády?

Se studiem ve Finsku jsem oprav-
du nepočítal a už jsem si zařizo-
val v Brně zázemí. Na jednu stranu 
mám ze studia radost, ale pojí se 
s tím i určité obavy. Člověk opouští 
vše, co zná, a neví, co ho čeká. Ale 
věřím, že získám velké životní zku-
šenosti. Že mě to posune nejen jako 
muzikanta, ale jako člověka. Budu 
řešit věci, se kterými jsem se dosud 
nesetkal. 

Už máte představu, kde budete 
bydlet?

Absolutní sluch může být překážkou, 
říká klavírista Kamil El-Ahmadieh

KAMIL EL-AHMADIEH se narodil v Třebíči. Na studia nyní míří do Finska.  Foto: archiv -kea-

Kamil El-Ahmadieh 
(* 1994, Třebíč) 

� Na klavír začal hrát v pěti letech. 

Vystudoval konzervatoř v Brně. V roce 

2016 nastoupil na Janáčkovu akademii 

múzických umění v Brně. 

� V roce 2016 získal dřevěnou medaili 

Kraje Vysočina.

Získal jsem skvělé místo na kole-
jích za cenu, za kterou bych nesehnal 
bydlení v Brně. Jinak je ve Finku 
poměrně draho a studium finančně 
náročné bude, i když vlastní škola je 
zdarma.

Co na vaši cestu říkají rodiče?
Moji rodiče i celá moje rodina je 

skvělá. Nikdy mě netlačili do něče-
ho, co jsem nechtěl. Vždy mě podpo-
rovali, když viděli, že mám nějaký cíl. 
Jsem jim za všechno velice vděčný. 

Finsko je kolébka zimních spor-
tů. Půjdete se na nějaký podívat?

Na hokej se půjdu podívat určitě. 
Už jsem to plánoval v rámci výměn-
ného pobytu, ale nevyšlo to. Budu 
tam dva a půl roku a snad to stihnu. 

Jak se vyrovnáte s tamním pod-
nebím?

Letos tam prý byla nejteplejší zima 
za poslední roky. V zimních měsí-
cích je tam ale po většinu dne tma. 
Slunko zapadá okolo třetí hodiny 
odpoledne a vychází kolem půl desá-
té ráno. Světla si tam člověk mnoho 
neužije. Bohužel, kvůli koronavirové 
krizi jsem musel z Finska odjet v půl-
ce března, takže léto jsem tam neza-
žil. Ale prý je tam až 22 hodin světlo. 
Nevím, který extrém bude mít na mě 
větší dopad. 
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O Z N Á M E N Í 
 

O DOB  A MÍST  KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE 
VYSO INA  

 

STAROSTA M STA T EBÍ E PODLE § 27 ZÁKONA . 130/2000 Sb., O VOLBÁCH DO 
ZASTUPITELSTEV KRAJ  A O ZM N  N KTERÝCH ZÁKON , VE ZN NÍ POZD JŠÍCH 

P EDPIS , OZNAMUJE: 
   

1. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSO INA SE USKUTE NÍ: 
                      

V PÁTEK DNE 2. ÍJNA 2020 OD 14:00 DO 22:00 HODIN  
A V SOBOTU DNE 3. ÍJNA 2020 OD 8:00 DO 14:00 HODIN. 

 

2. MÍSTEM KONÁNÍ VOLEB PRO VOLI E BYDLÍCÍ V T EBÍ I V P ÍSLUŠNÉM OKRSKU, 
PODLE MÍSTA, KDE JSOU P IHLÁŠENI K TRVALÉMU POBYTU, JE VOLEBNÍ MÍSTNOST: 

 

íslo 
okrsku Popis okrsku Místo konání voleb 

1. 
Aug. Kratochvíla (bez 476-477), Bartošova, Eliášova, Jelínkova, Mezníkova, Mládežnická, 
Náhorní, Polní, Trnavská, U Studánky, Velkomezi í ská / ást Nové Dvory/ - od bývalé D evony 
(mimo 481-485), Viktorinova 

 Klub  Hájek, Mládežnická 229 
 ST ED o.s. 

2. Obránc  míru  Hotel Atom, restaurace Molekula 
Velkomezi í ská 640/45 

3. 
Boženy N mcové, Branka, Cyrilometod jská, Cyrilova, Hlavova, Hybešova, K ížová,  Nad 
Babou, Otmarova, Pod Hrádkem, Smila Osovského, Soukenická, Tkalcovská, Velkomezi í ská 
(po bývalou D evonu), Wolkerova, Zdislavina, Zv inova 

Katolické gymnázium,  
Otmarova 30/22 

4. Brn nská, Cihlá ská, Novodvorská, Ptá ovský žleb, Rafaelova  Základní škola, Benešova 585 

5. ajkovského, Kyjevská, Maxima Gorkého, Školní, Tolstého  Základní škola, Benešova 585 

6. Benešova (mimo 471-475), C. Boudy, Mikuláškova, Moskevská , Velkomezi í ská (481-485), 
ZK Lubí Základní škola, Benešova 585 

7. 
Aug. Kratochvíla (476-477), Benešova (471-475), Jana Habrdy, Kremlá kova, Mjr. Krátkého, 
Mod ínová, Myslbekova, Na Kopcích,  Tomanova, Velkomezi í ská / ást Nové M sto/ (295, 
299, 300, 310-313) 

M stská knihovna, Mod ínová 595/9 

8. Fr. Hrubína, Na Svahu  Základní škola, Kpt. Jaroše 836/1 

9. Kpt. Jaroše, M. Majerové Základní škola, Kpt. Jaroše 836/1 

10. Gen. Svobody (bodové domy . 629/15,637/17,636/19,623/21), I. Olbrachta, Jar. Haška Základní škola, Kpt. Jaroše 836/1 

11. Dukovanská, Energetik , Mírová St ední pr myslová škola, 
Manž.  Curieových 734 

12. Dr. Holubce, Jana Skácela, Jar. Heyrovského, Ka ákova, Ladislava Nováka, 
Manž. Curieových, Mí ova, Palatova, R ži kova, Táborská (418, 419), Vítkova 

St ední pr myslová škola, 
Manž.  Curieových 734 

13. Gen. Fanty, Gen. Sochora, Gen. Svobody (bez bodových dom ), Kpt. Nálepky, Krajinova, 
Švecova Základní škola, Kpt. Jaroše  836/1 

14. 

Bed icha Václavka, Dr. Ant. Hobzy, Hadlíz, Hasskova, Jejkovská brána, Jihlavská brána, 
Karlovo nám., Komenského nám., Kotlá ská, Martinské nám., Masarykovo nám., Mlýnská, Na 
Potoce, Pod Strážnou horou, Polanka, Poušov, P erovského, Smrtelná, Soukopova, 
Svojsíkovo náb eží, V. Nezvala 

MKS – FÓRUM,  
Masarykovo nám. 1313/13 

15. 

Bráfova t ., Dvo eckého, Eliš ina, Fügnerova, Gorazdovo nám., Heliadova, Husova, 
Chlumeckého, Chmelova, Janá kovo stromo adí, Janouškova, Jungmannova, Kate iny 
z Valdštejna, Kofránkova, Kostnická, Langfortova, Litoltova, Máchalova, Nádražní, nemocnice, 
Old ichova, Purky ovo nám., Ruská (pod p ejezdem), Sadová, Sirot í, Sokolská, Sportovní, 
St elkova, Tylovo náb eží, Ztracená 

Obchodní akademie Dr. A. Bráfa,  
Hotelová škola a Jazyková škola, 
Bráfova t ída  180/9 

16. Bezru ova, elakovského, Dobrovského, K ížkovského, Kubešova, Nikodémova, Sušilova, 
Šafa íkova, Zahradní kova 

Základní škola Sv tlo s.r.o.,  
Demlova 890 

17. 

Arbesova, Dreuschuchova, Hladíkova, Jiráskova, Karoliny Sv tlé, Pod Vodojemem, Ruská 
(nad tratí), Schöllhornova, Sv. echa, Štefánikova, Švabinského, Václavské nám., Zborovská, 
ZK Bo ivoj, ZK Dalibor, ZK J. Fu íka, ZK Libuše, ZK Mašovský, ZK Mojmír, ZK Spytihn v, ZK 
Šárka, ZK Ter vky, ZK Za Poliklinikou A, ZK Za Poliklinikou B, ZK Za Poliklinikou C, ZK Zelený 
kopec 

Základní škola Horka-Domky, Václavské 
nám. 44/12 

18. Demlova, Znojemská (984-987, 995)  Základní škola Sv tlo s.r.o.,  
Demlova 890     

19. Družstevní, Vltavínská, ZK Pod Kotrbovem, ZK Sv. echa Základní škola Horka-Domky, Václavské 
nám. 44/12 

20. eloudova, Hartmannova St ední škola stavební, 
 Kubišova 1214/9 

21. Kubišova, Okrajová, Spojovací, Znojemská (od Kosmákovy) St ední škola stavební,  
Kubišova 1214/9 
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7. 
Aug. Kratochvíla (476-477), Benešova (471-475), Jana Habrdy, Kremlá kova, Mjr. Krátkého, 
Mod ínová, Myslbekova, Na Kopcích,  Tomanova, Velkomezi í ská / ást Nové M sto/ (295, 
299, 300, 310-313) 

M stská knihovna, Mod ínová 595/9 

8. Fr. Hrubína, Na Svahu  Základní škola, Kpt. Jaroše 836/1 

9. Kpt. Jaroše, M. Majerové Základní škola, Kpt. Jaroše 836/1 

10. Gen. Svobody (bodové domy . 629/15,637/17,636/19,623/21), I. Olbrachta, Jar. Haška Základní škola, Kpt. Jaroše 836/1 

11. Dukovanská, Energetik , Mírová St ední pr myslová škola, 
Manž.  Curieových 734 

12. Dr. Holubce, Jana Skácela, Jar. Heyrovského, Ka ákova, Ladislava Nováka, 
Manž. Curieových, Mí ova, Palatova, R ži kova, Táborská (418, 419), Vítkova 

St ední pr myslová škola, 
Manž.  Curieových 734 

13. Gen. Fanty, Gen. Sochora, Gen. Svobody (bez bodových dom ), Kpt. Nálepky, Krajinova, 
Švecova Základní škola, Kpt. Jaroše  836/1 

14. 

Bed icha Václavka, Dr. Ant. Hobzy, Hadlíz, Hasskova, Jejkovská brána, Jihlavská brána, 
Karlovo nám., Komenského nám., Kotlá ská, Martinské nám., Masarykovo nám., Mlýnská, Na 
Potoce, Pod Strážnou horou, Polanka, Poušov, P erovského, Smrtelná, Soukopova, 
Svojsíkovo náb eží, V. Nezvala 

MKS – FÓRUM,  
Masarykovo nám. 1313/13 

15. 

Bráfova t ., Dvo eckého, Eliš ina, Fügnerova, Gorazdovo nám., Heliadova, Husova, 
Chlumeckého, Chmelova, Janá kovo stromo adí, Janouškova, Jungmannova, Kate iny 
z Valdštejna, Kofránkova, Kostnická, Langfortova, Litoltova, Máchalova, Nádražní, nemocnice, 
Old ichova, Purky ovo nám., Ruská (pod p ejezdem), Sadová, Sirot í, Sokolská, Sportovní, 
St elkova, Tylovo náb eží, Ztracená 

Obchodní akademie Dr. A. Bráfa,  
Hotelová škola a Jazyková škola, 
Bráfova t ída  180/9 

16. Bezru ova, elakovského, Dobrovského, K ížkovského, Kubešova, Nikodémova, Sušilova, 
Šafa íkova, Zahradní kova 

Základní škola Sv tlo s.r.o.,  
Demlova 890 

17. 

Arbesova, Dreuschuchova, Hladíkova, Jiráskova, Karoliny Sv tlé, Pod Vodojemem, Ruská 
(nad tratí), Schöllhornova, Sv. echa, Štefánikova, Švabinského, Václavské nám., Zborovská, 
ZK Bo ivoj, ZK Dalibor, ZK J. Fu íka, ZK Libuše, ZK Mašovský, ZK Mojmír, ZK Spytihn v, ZK 
Šárka, ZK Ter vky, ZK Za Poliklinikou A, ZK Za Poliklinikou B, ZK Za Poliklinikou C, ZK Zelený 
kopec 

Základní škola Horka-Domky, Václavské 
nám. 44/12 

18. Demlova, Znojemská (984-987, 995)  Základní škola Sv tlo s.r.o.,  
Demlova 890     

19. Družstevní, Vltavínská, ZK Pod Kotrbovem, ZK Sv. echa Základní škola Horka-Domky, Václavské 
nám. 44/12 

20. eloudova, Hartmannova St ední škola stavební, 
 Kubišova 1214/9 

21. Kubišova, Okrajová, Spojovací, Znojemská (od Kosmákovy) St ední škola stavební,  
Kubišova 1214/9 

22. B ezinova, Hálkova, Hrotovická, Kosmákova, Mrštíkova, Nerudova, Pr myslová,  Riegrova, 
Sedlákova, Stavební, Úvoz, Va kovo nám., Znojemská (po Kosmákovu) 

Stavební bytové družstvo,  
Nerudova 1190/3 

23. 

9. kv tna, Blahoslavova, Havlí kovo náb ., Horní, L. Pokorného, Nad Zámkem, Na Kope ku, 
Na Úbo í, Na Vyhlídce, Na Výsluní, nám. Rabína Ingbera,  Opušt ná,  Pod Nivou, Pod 
Podloubím, Pod Zámkem, Pomezní, Skalní, Stará, Stinná, Strmá, Subakova, Tiché nám stí, 
Týnská  (po Han lovu), U Barborky, Úzká, V Mezírce, Zadní, Zámek, Žerotínovo nám. 

MKS, Informa ní a turistické centrum, 
Zámek 1 

24. Ant. Dvo áka, Bed icha Smetany, Dukelská, Han lova, Hilbertova, Hrádek, Krátká, Lu ní, 
Palackého, Sokolovská, Týnská (od Han lovy), U Kuchy ky, Zahradní Základní škola, Týnská 821/8 

25. 
Dr. Suzy, Jasanová, Javorová, Kaštanová, Lesní, Lípová, Na Kocand , Ra erovická (bez . 
920, 945-950, 1068),  U Ob rky, Za Plovárnou, Zámecká, ZK Pod Kuchy kou, ZK Za 
Plovárnou 

Centrum bez hranic, o.p.s.,  
U Ob rky 953/7  

26. 
Bažantnice, Divišova, Horácká, Kmochova, K Sokolí, Na P íkopech, Nová, P ibyslavická, 
Ra erovická (920, 945-950, 1068), Slunná, Tylova, U Kaple, Žižkova, ZK Pod Borovím,  ZK 
Poušov I., ZK Poušov II., ZK Poušov III., ZK U Zámiše I., ZK U Zámiše II. 

VOŠ a St ední škola veterinární, 
zem d lská a zdravotnická, 
 Žižkova 505 

27. 
Budíkovická, Jar. Ježka, Jind ichova, Josefa Suka, Koutkova, Lavického, M. Horákové,  Na 
Klinkách, Na Nivkách, Palachova, Táborská (bez . 418, 419), Uli ného 

D m s pe ovatelskou službou, Koutkova 
213 

28. 

Alšova, Bartuškova (rod. domky), Bisattova, Bohun ina, Doleželova, Dvorského, Esperantist , 
Hlavinkova, Holasova, Kanciborek, Klimentova, Kollárova, Krají kova, K ižíkova, Mánesova, 
Na Strži, Na Špitálce, Nad Lesem, Pražská, Rypá kova, Sucheniova, U K íže, U V trníku, 
Van urova, Zav elova, ZK Poušov u elektrárny, ZK P emysl II. 

Základní škola, Bartuškova 700/20 

29. Bartuškova (bez RD), D lnické nám., Lidická, Spojenc  (617-620, 641-644)  Základní škola, Bartuškova 700/20 

30. 
Budischowského, Horova, Chel ického, Revolu ní, ípovská, Seifertova, Spojenc  (bez 617-
620, 641-644), Tomáše Bati, Záme ek, ZK Jan Žižka, ZK Nad Janovým mlýnem, ZK P emysl 
I., ZK Záme ek Borovina 

Základní škola, Bartuškova 700/20 

31. Erbenova, Fibichova, Hájenky, Koželužská, Okružní, V Lou kách, Vrchlického 
M stská knihovna Borovina.,  
Okružní 963/5 

32. Zahrani ního odboje Denní centrum Barevný sv t, o.p.s,  
Okružní 962/13 

33. ípov, ZK Borovina Pod Tratí Autoservis Kova ík,  ípov 45 

34. Budíkovice  kulturní d m 

35. Sokolí místnost SDH 

36. Ra erovice  kulturní d m 

37. Pocoucov  kulturní d m 

38. Ptá ov  kulturní d m 

39. Slavice  kulturní d m 

 
3.  Voli i bude umožn no hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní ob anství eské republiky platným ob anským  

pr kazem nebo cestovním pasem.  
4.   Neprokáže-li voli  svou totožnost a státní ob anství eské republiky, nebude mu hlasování umožn no. 
5.   Každému voli i budou dodány nejpozd ji 3 dny p ede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb voli  m že obdržet 

hlasovací lístky i ve volební místnosti. 
6.   Voli  m že požádat ze závažných, zejména zdravotních, d vod  M stský ú ad v T ebí i  a ve dnech voleb okrskovou volební 

komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze  v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise z ízena. 

   
T ebí , 31. srpna 2020                        
 
 
 
 
 
Mgr. Pavel Pacal  v.r. 
starosta m sta  
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  Divadla a koncerty

  Kino Pasáž

  Třebíčské centrum

  Centrum DaR

   Městská knihovna

Od pátku 2. října do soboty 3. říj-
na           

VYŠINUTÝ /UNHINGED/
Premiéra akčního thrilleru USA/ 

Velké Británie.
Začátky představení v 19.00 hod.  
Mládeži do 15 let nepřístupný.

Neděle 4. října
TICHÝ SPOLEČNÍK
Premiéra komediálního dramatu 

ČR.
Začátek představení v 19.00 hod.  
Mládeži do 12 let nevhodný.

Od pondělí 5. října do středy 7. říj-
na  

MÁŠA A MEDVĚD: MÁŠINY PÍS-
NIČKY

Premiéra animovaného filmu Ruska 
v českém znění. 

Začátky představení v 17.00 hod.  
Mládeži přístupný.

Od pátku 9. října do neděle 11. říj-
na 

ŽENSKÁ POMSTA
Premiéra komedie ČR. 
Začátky představení v 19.00 hod.  
Mládeži do 12 let nevhodný.

Od pondělí 12. října do středy 14. 
října 

MULAN                                                                     
Premiéra dobrodružného filmu USA 

v českém znění.                 
Začátky představení v 19.00 hod.  
Mládeži přístupný.

Od pátku 16. října do pondělí 19. 
října  

KAREL
Premiéra dokumentárního filmu ČR. 

Karel přináší ojedinělý pohled do sou-
kromí a do duše Karla Gotta. Režisé-
rka Olga Malířová Špátová natáčela s 
Karlem Gottem po dobu celého jed-
noho roku.

Začátky představení v 19.00 hod. 
Mládeži přístupný.

Od úterý 20. října do středy 21. října 
PINOCCHIO

Premiéra rodinného dobrodružného 
filmu Itálie/Velké Británie/Francie v 
českém znění.

Začátky představení v 17.00 hod.
Mládeži přístupný.

Od pátku 23. října do neděle 25. 
října 

NIGHTLIFE: NA TAHU 
Premiéra komedie Německa v čes-

kém znění. 
Začátky představení v 19.00 hod.  
Mládeži do 12 let nevhodný.

Od pondělí 26. října do středy 28. 
října.  

ČERVENÝ STŘEVÍČEK A 7 STA-
TEČNÝCH 

Premiéra animovaného filmu Jižní 
Koreji v českém znění. 

Začátky představení v 17.00 hod.  
Mládeži přístupný.

Od pátku 30. října do neděle 1. lis-
topadu 

SMRT NA NILU 
Premiéra mysteriózního kriminální-

ho dramatu USA podle 
románu Agathy Christie.
Začátky představení v 19.00 hod.  
Mládeži do 12 let nevhodný.

FILMOVÝ KLUB 
Začátky představení v 19.00 hod.

Čtvrtek 1. října
MALÁ LEŽ /THE FAREWELL/
Premiéra komediálního dramatu 

USA/Číny.

Čtvrtek 8. října
PRO SAMU /FOR SAMA/
Premiéra dokumentu Velké Británie.

Čtvrtek 15. října
TRAFIKANT /DER TRAFI-

KANT/ 
Premiéra dramatu Německa/

Rakouska. Film natočený podle best-
selleru Roberta Seethalera.

Čtvrtek 22. října
MŮJ OTEC ANTONÍN KRATO-

CHVÍL
Premiéra dokumentu Česka. Život-

ní příběh světově uznávaného českého 
fotografa.

Čtvrtek 29. října
JÍT KRÁST KONĚ 
Premiéra dramatu Norska/ Švédska/ 

Dánska.

Neděle 4. 10. 2020 v 19.00 – bazili-
ka sv. Prokopa Třebíč

XXV. ročník festivalu CONCEN-
TUS MORAVIAE s podtitulem 
„Domov můj“ 

SCHOLA GREGORIANA PRA-
GENSIS

Vystoupí pod vedením Davida Ebe-
na s programem Studentská liturgie - 
Sedm dní na Karlově univerzitě. 

Úterý 6. 10. 2020 v 19.00 – Národ-
ní dům Třebíč (Hudební salon)

(původní termín 11. 5. 2020)
OSKAR PETR BAND „Vzpomínky 

na Marsyas“

Středa 7. 10. 2020 v 19.00 – diva-
dlo Pasáž Třebíč  

II. předst. ab. sk. B
(původní termín 12. 2. 2020) 
DIVADLO KALICH PRAHA
Claude Magnier, Mélanie Guillaume, 

Jean Franco: LADY OSKAR

Neděle 11. 10. 2020 v 19.00 - diva-
dlo Pasáž Třebíč

(původní termín 16. 4. 2020)
TRAVESTY SKUPINA SCREA-

MERS

Úterý 13. 10. 2020 v 19.00 – diva-
dlo Pasáž Třebíč  

III. předst. ab. sk. A
(původní termín 31. 3. 2020)
DIVADLO SKLEP PRAHA
Kolektiv divadla Sklep: BESÍDKA 

2020

Pondělí 19. 10. 2020 v 19.00 - 
divadlo Pasáž Třebíč

(původní termín 14. 4. 2020)
PETRA JANŮ & AMSTERDAM

Pondělí 26. 10. 2020 – Národní 
dům Třebíč (stolová úprava)

MARTA KLOUČKOVÁ TRIO
Marta Kloučková, multižánrová zpě-

vačka a skladatelka, vystoupí se svou 
kapelou - Vít Křišťan – klavír, Jan Fečo 
– kontrabas.

Úterý 27. 10. 2020 v 18.00 – foyer 
divadla Pasáž Třebíč

Koncert u příležitosti slavnostního 
večera ke vzniku ČSR a udělení cen 
města významným osobnostem veřej-
ného života. 

BEATLES VE FRAKU aneb filhar-
monici hrají nejslavnější melodie sku-
piny Beatles

Účinkuje smyčcový kvartet.

Čtvrtek 1. října, 17 hod., sál hud. 
oddělení

FRANCOUZSKÝ KLUB 2020 – 12. 
ROČNÍK

GASTRONOMICKÉ PROCHÁZ-
KY REGIONY FRANCIE / Denisa 
Chopard Pištorová

Pondělí 5. října, 10 hod., hud. 
oddělení

KLADNÝ PŘÍSTUP K ŽIVOTU / 
Zdeněk Svoboda, Nadační fond Lepší 
senior.

Optimismus a pesimismus je nauči-
telný. 

Úterý 6. října, 17 hod., sál hud. 
oddělení

NORSKÉ LOFOTY – PUTOVÁNÍ 
ZA POLÁRNÍ ZÁŘÍ / Lukáš Brychta. 
Přednáška a výstava fotografií (do 27. 
10.).

Středa 7. října, sraz v 17 hod. před 
knihovnou Hasskova

PROCHÁZKA: TŘEBÍČÍ PO 
STOPÁCH BEZEJMENNÝCH / 
Milan Krčmář

Kudy kráčeli hrdinové románu Beze-
jmenní? Autor knihy Milan Krčmář vás 
provede Třebíčí. V případě nepříznivé-
ho počasí se akce přesouvá o týden na 
14. října.

Čtvrtek 8. října, 17 hod., hud. 
oddělení

ARCHITEKTURA V SOUVIS-
LOSTECH. 4. ČÁST. VZTAH 
ARCHITEKTURY A DALŠÍCH 
UMĚNÍ / Ing. arch. Lubor Herzán 

Pondělí 12. října, 9, sál hud. oddě-
lení. 

ZMIZELÁ TŘEBÍČ. 5. ČÁST. 
BRÁFOVA TŘÍDA A OKOLÍ / Ing. 
arch. Lubor Herzán

Pondělí 19. října, 9 hod., hud. 
oddělení 

VIETNAM. 2. ČÁST / Zdeněk 
Lorenc

Úterý 20. října, 17 hod., hud. 
oddělení 

BRNĚNSKÉ PODZEMÍ. PET-
ROV / Ing. Aleš Svoboda

Pátek 23. října, 17 hod., hud. 
oddělení 

NA BRAMBOŘE KOLEM SVĚTA 
/ Kateřina Kadlusová a František Nykl

Motorka BMW R 1150 GS alias 
Brambora, 560 dní na cestě, 29 proje-
tých zemí a 90 000 kilometrů. 

Pondělí 26. října, 9 hod., hud. 
oddělení 

ZHUDEBNĚNÁ POEZIE VÁCLA-
VA HRABĚTE A IVANA BLATNÉ-
HO / Eva Bazalová

Čtvrtek 29. října, 17 hod., sál hud. 
oddělení 

JEDENADVACETKRÁT V NASA 
/ Petr Horálek

Petr Horálek je astrofotograf a popu-
larizátor astronomie.

VÝSTAVY
3. září - 1. října, sál hud. oddělení
SNÍM S TUŽKOU V RUCE / Šár-

ka Tůmová, výstava obrazů
Výstava obrazů třebíčské malířky. 

1. července – 30. září, pobočka 
Modřínová

VESELÁ ABECEDA – OBRÁZKY 
Z PAPÍRU / Kateřina Grulichová

7. – 27. října, sál hud. oddělení
LOFOTY / Lukáš Brychta
Výstava fotografií. 

1.  10. 10.30 – 12 Život seniora v 
dnešní společnosti

6. 10. 13 – 17 Moje tělo a zdraví
8. 10. 10.30 – 12 Protáhneme se s 

příběhem
13. 10. 15 – 16.30 Ovesná kaše za 

studena
20. 10.   8 – 17 Kořen, kmen i vět-

vička
27. 10. 15 – 16.30 Pokladnička - 

odpolední tvoření

24. 9. - 30. 11. PODZIMNÍ SLAV-
NOSTI pro malé i velké (série akcí pro 
rodiny i veřejnost)

30. 9. 15 - 17 OTEVŘENÁ 
ZAHRADA – zahradní slavnosti pro 
radost i zdraví 

1. 10. 10.30 – 12 EKOATELIÉR 
pro velké i malé: Přáníčko pro babič-
ku a dědečka

3. - 10. 10. VÝSTAVA NA STRO-
MECH zaměřená na změnu pracov-
ních podmínek -koná se v zámeckém 
parku

6. - 15. 10. PLETEX – prezentace 
podzimních a zimních čepic třebíč-
ské firmy

5. 10. 11 – 12 Klub Miminko: 
Mezigenerační soužití a výchova dětí 

5. 10. 15.30 - 17.30 POHÁD-
KOVÁ CESTA – Dobrodružství s 
pohádkou 

6. 10. 10.30 – 12 Klub Batole: 
Respektující komunikace 

8. 10. 10.30 – 12 PRINCIPY 
FAIRTRADE (připomínáme si Svě-
tový den důstojné práce)

12. 10. 11 – 12 Klub Miminko: 
Rozvoj jemné motoriky u nejmen-
ších dětí

12. 10. 14.30 - 16.30 FAMILY 
POINT Třebíč: Kurz Žijeme zdravě: 
Šmakoun

13. 10. 10.30 – 12 Klub Batole: 
Podzimní zvyky a tradice

15. 10. 10.30 – 12 Sociální služ-
by a služby navazující v Třebíči

19. 10.  22. 10. TÝDEN PRO 
ZDRAVÍ - série aktivit na podporu 
zdraví a zdravého životního stylu 

19. 10. 11 - 12 Klub Miminko: 
Lokální a zdravé 

20. 10. 10. 30 – 12 Klub Batole:  
Ekologické čistící prostředky 

21. 10. 14.30 - 16.30 FAMILY 
POINT Třebíč: Výtvarný koutek: 
Zvířátka z přírodnin

22. 10.  9 - 13 O zdraví hravě 
(akce pro celé rodiny)

26. 10. 11 – 12 Klub Miminko: 
Návrat do práce - rozvoj kompetencí 

27. 10. 10 - 12  FAMILY POINT 
Třebíč: Role vitamínů ve výživě dětí a 
maminek 

26. 10. 15.30 - 16.30 TVOŘIVÉ 
HRAČKY – pro rodiče s dětmi od 2 
let: cílené hry na rozvoj jemné motori-
ky a koordinace

27. 10. 9 – 12 MEDOVÝ DEN 
(tvoření, prezentace, recepty…)

27. 10. 10.30 – 12 Kurz zdravého 
vaření – téma: Čím zdravě sladit

29. 10. 9 – 12 Společně a zdravě 
(akce pro celé rodiny) 

29. 10. 15 - 16.30 Kurz zdravého 
vaření - téma: Využití dýňového oleje 
v kuchyni
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V Třebíči točili celovečerní film Slovo
(Dokončení ze str. 1)

Scéna trvající pár minut se bude natáčet na jeden 
zátah. Vše se proto musí důkladně připravit. 

Hercům vysvětlit kudy půjdou, kde se zastaví, 
otočí, kde povedou dialog, kam se podívají… a 
několika komparsistům také včetně dětí.

Celá scéna se projede bez kamery jednou, dva-
krát, třikrát…, stále se vychytávají různé drobnos-
ti, pak teprve generálka s kamerou a pak na ostro. 
Jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát… 

Když je režisér i kameraman spokojen, změní 
se pozice kamery (točí se z jiného úhlu) a jede se 
celá scéna znovu, jedenkrát, dvakrát…

Pro filmové fanoušky zážitek, i když často vidí 
zdánlivé čekání. Třeba na úpravu trávy, čekání na 
slunce, úpravu kostýmu, účesu, vyladění zvuku…
nebo i až se ta zmrzlina namrazí. 

Ve scéně si totiž rodina Vojířova jde koupit 
zmrzlinu a zmrzlinářský stroj sice nestávkuje, ale 
chvíli mu to trvá, než všechny obslouží…

Když však ve vysílačce zazní povel, že kamera 
jede, musí všichni ztichnout a ti přebyteční zmizet 
ze záběru, takže to skutečné ostré natáčení zaži-
jí jen herci a úzký filmový štáb. Provoz se zastaví 
dole v uličce i nahoře. Kamera zabírá vše a v zábě-
ru se nemůže ocitnout někdo cizí v současném 
oblečení a třeba s rouškou přes ústa. Píše se přece 
rok 1968. 

Komparzisté z Třebíče 
i Velmezu

Osmadvacetiletá Barbora Plichtová z Čáslavic u 
Třebíče je v komparsu vůbec poprvé. V dobových 
šatech a účesem šedesátých let. „Přihlásila jsem se 
sama, protože jsem chtěla zažít tu atmosféru a vidět, 
jaké to je, když se točí nějaký film. Vždycky mě to 
zajímalo,“ vysvětluje, jak se sem dostala.  

„Mám ráda filmy, a když byla ta příležitost, že se 
konečně točí něco v Třebíči, byla jsem nadšená a hned 
se přihlásila.“ 

Jaké jsou první dojmy? „Zatím je to všechno hez-
ký, jsem trochu v rozpacích, nevím, co se bude dít a 
zatím čekáme,“ sdělila nám v  pauze před zkouška-
mi. 

Za ní se mihne Petra Hřebíčková, o kus dál 
postávají filmoví manželé Vojířovi, herci Gabriela 
Mikulková a Martin Finger. 

Jan Sedmidubský a Michaela Peterková, oba 
z Velkého Meziříčí, jsou také komparzisté. Ve fil-
mu hrají rodinu se dvěma dětmi.  

Pan Jan si už zahrál v prvním filmu Chvilky 
režisérky Parkanové. Jak uvádí, byl třeba ve scén-
ce, kdy se točila venkovská zábava. „S Beatou se 
známe, bavilo mne to, chtěl jsem to znovu vyzkou-

šet,“ říká.  
Pro paní Michaelu je to vůbec první natáčení. 

„Byla to náhoda,“ vysvětluje, „kamarádka našla 
inzerát v novinách, tak jsme na něj odpověděli a byla 
jsem vybrána.“ Nadšení z ní přímo čiší. „Všechno je 
to nové, krásné, zábavné, celkově z toho mám velmi 
dobrý pocit.“ 

Nebránila by se zahrát si i v dalších filmech. 
„Kdyby mě oslovili, tak proč ne. Ale jenom kompars, 
necítím se, že bych byla herečkou.“ 

Hrající ženy mají roli ještě trošku ztíženou. Musí 
v botech na podpatcích projít celou uličkou po 
kamenné dlažbě. 

„Podpatky jsou strašně úzké a ta dlažba, zapadá 
to tam, klouže to,“ potvrzuje paní Michaela. Pak 
se ale usměje a dodá: „Od toho tu mám filmového 
manžela, který mě drží, nabízí mě rámě a jdeme…“ 

Hraje i hodnotitel filmů 
Na place bylo možné potkat i Přemysla Martin-

ka z Jihlavy, vedoucího produkce z DIODu. On je 
tím, kdo všem točí a prodává zmrzlinu. Jahodovou 
a vanilkovou. 

„Oslovila mě Beata, protože spolu přemýšlíme o jed-
nom novém scénáři. Tak si na mě vzpomněla,“ říká, 
jak se ocitl ve filmu. 

Uznávaný hodnotitel filmů a bývalý člen Rady 
Státního fondu kinematografie si ve filmu zahrál 
poprvé. „Je to pěkně náročné,“ přiznává, „ne, že bych 
měl náročnou roli, ale když vidím celý ten proces, jak 
se točí na jeden záběr a všechno musí vyjít, tak to jsou 
docela nervy,“ pokývá uznale hlavou. 

Herečka: Čekáte vážnou ženu…
Filmem se mihne i herečka Petra Hřebíčková. 

„Beata mi osobně volala, že jí záleží na tom, aby i 
tak malou roli zahrála herečka. Byla jsem velice potě-
šená a teď jsem se dostala na místa, která jsem vůbec 
neznala,“ vyznává se. Vzhledem k malé roli je tu 
prý „jako na návštěvě“, dodá se smíchem. 

Líbil se jí ale scénář a prvotinu Beaty, film Chvil-
ky viděla a vysoko oceňuje. „Je takový tichý, jem-
ný. Je to film, ve kterém se musíte nějakým způsobem 
napojit na postavy, a Beata to zvládla úplně skvěle. 
Dokázala to převést bez zbytečného textu. Dnes jsme 
zvyklí, že se popisují věci, které by se popisovat nemu-
sely. Jednodušší je to popisovat slovně, ale tohle má 
podle mne větší sílu.“

Film Chvilky ji prý překvapil a režisérka Beata 
ještě víc. Proč? „Z Chvilek jde taková něha, někdy i 
trošku deprese, protože to je těžší psychologické téma, 
takže čekáte vážnou ženu a Beata je vlastně strašně 
vtipná, živelná, mladá, nádherná bytost. Takže to je 
hezký, že takováto žena dělá takového filmy.“ 

HEREČKA Petra Hřebíčková si zde vystřihla jen 
malou roli. Ale jak se říká: Není malých rolí…
 Foto: Petr Klukan

KOMPARSISTÉ: zleva Jan Sedmidubský, děti a Michaela Peterková. Na snímku vpravo Barbora Plichtová a Přemysl Martinek.  Foto: Petr Klukan
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Beata je hypersenzitivní na mikrodetaily, 
tvrdí herec Martin Finger

Ta ulička, ve které točíme, se 
do toho filmu určitě hodí, říká 
devětačtyřicetiletý divadelní a 
filmový herec Martin Finger, 
který hrál i ve filmu Chvilky, 
prvotině režisérky Beaty Parka-
nové. 
� Petr Klukan

Ve scéně, kterou jste v Třebíči 
točili, si dáváte zmrzlinu. Při řadě 
opakování jí slížete opravdu dost. 
Máte ji vůbec rád? 

To je právě to… (úsměv), ne že 
bych ji měl nerad, ale mám radši na-
nuky. Ale i kdybych ji měl sebevíc 
rád, když už lížete osmou zmrzlinu 
a vím, že jich ještě bude třikrát tolik, 
tak vám na to musím odpovědět: Už 
dost bolo zmrzliny (úsměv)!

Hrajete ve druhém filmu Bea-
ty Parkanové, to už nemůže být 
náhoda… Myslím, že máme s Bea-
tou velmi krásný vztah - podobný 
pohled na filmy, na to, jaké divadlo 
se nám líbí a jaký styl herectví. Ona 
mě samozřejmě v něčem viděla hrát, 
ale doporučil mne Robert Sedláček, 
také její velký přítel a kolega. Sám 
za sebe musím říct, že jsme s Beatou 
kamarádi. 

S lidmi můžete mít podobný názo-
ry, ale v práci se to třeba nemusí úpl-
ně projevit, což s Beatou nebyl tento 

případ a film Chvilky (debut B. Par-
kanové) byla krásná práce. Měl jsem 
tam jenom dva natáčecí dny, ale bylo 
to hezký, ten film se moc povedl. 

A když mi dala přečíst tento scé-
nář, tak jsem byl po prvním přečte-
ní úplně nadšený a nebylo pochyb. 
Nerozmýšlel jsem se ani vteřinu. 

Zažil jste spoustu divadelních i 
filmových režisérů. Jaká je Beata? 

Ona je hypersenzitivní na mik-
rodetaily v herectví, v obrázku, ve 
všem tom, co potom divák vidí na 
plátně. To s sebou samozřejmě při-
náší jistou náročnost. Na nároky 
jsem zvyklý, první, na koho kladu 
nároky, jsem vždycky já sám, ale 
díky domu, že jsem s ní už pracoval, 
tak vím, že to opět bude náročné, 
což ve výsledku znamená, že těch 
zmrzlin nesním šest, ale například 
šedesát (úsměv).           

Takže je velmi vnímavá…     
Ona to vidí, přijde za námi a řekne 

jemnůstku v tom, že se má člověk 
na někoho nějak podívat a s čím mu 
to má říct. Je strašně důležité, že to 
nedělá formálně, ale dělá to zevnitř, 
což já mám vždycky nejradši, pro-
tože herci opravdu vědí, co hrají. 
Tak, jak píše ty scénáře, tak pak vidí, 
jak to má vypadat, když to hrajeme. 

Na první pohled pro mnoho divá-
ků, kteří jsou zvyklí na akci a tlusté 

zvýrazňování charakteru nebo čeho-
koliv, aby to prostě pochopili, tako-
vé to, že se ještě pomrkává na divá-
ka, abyste věděli, že teď se vztekám a 
teď že miluju, tak to Beata má úplně 
naopak. Tam je to všechno jakože 
nenápadné, ale velmi nabité, takže 
je to nejvíc pro diváky, kteří mají 
rádi citlivou jemnou věc. Je to jako 
ze života. 

Takový artový film…
To asi určitě. Beata není mainstre-

am, což je dobře.

Takže až bude točit třetí film, 
budete se ucházet o roli? 

Shodou okolností jsem včera dělal 
rozhovor a tam jsem dostal přímou 
otázku, jestli se o role ucházím. 
Musím říct, že mám ve svém životě 
jedno obrovské štěstí: že role při-
cházejí a ještě jsem to nikdy nemu-
sel udělat. 

Respektive na divadle kdysi z ple-
zíru, protože jsem kdysi dávno, když 
jsem byl mladý, chtěl být krimina-
lista a pak se stal tím hercem - což 
jsem rád - říkal jsem si, tak si toho 
policajta aspoň zahraju. A pořád nic. 
Tenkrát jsem točil málo a malinké 
role, ale protože jsme měli v divadle 
dokonce dva autory, kteří psali, tak 
jsem se jednou zmínil, a další sezo-
nu jsem měl najednou dvě role poli-
cajta napsané přímo na tělo. Takže 

to byl jediný případ, kdy jsem si o 
roli řekl. Ale vlastně nepřímo, jenom 
si tak posteskl. 

Vzpomenout lze třeba na krimi-
nální minisérii Spravedlnost, kde 
jste hrál s Ondrou Vetchým.

Ano. Já jsem to tak vystřídal. Velmi 
dlouho jsem měl vlasy úplně nakrát-
ko, takže jsem byl vybíraný a hrál 
padouchy a vrahy a pak se to pře-
houplo a začal jsem hrát konečně ty 
policajty. Teď už jich mám na kontě 
asi čtyři před kamerou. 

Pojďme zpátky do Třebíče. Jak 
se vám líbí prostředí, kde natáčí-
te? 

Je to vybírané pro obrázek, aby 
to mohlo být v roce 1968, čili ne 
všechno se dá snímat. Nicméně 
atmosféra maloměsta, kde se ode-
hrává ten příběh, tak jenom tady z té 
malé uličky, kde se točí ta zmrzlina a 
my chodíme po těch schodech, na 
vás hned dýchne. 

To je další věc, na kterou kla-
de Beata důraz, že to je opravdu i 
podívaná a o tom by měl být film. 
Nemám ani náhodou nic proti tele-
vizi, je to jiné médium, a dnes se už 
taky točí hodně filmově, ale s filmem 
si přece jenom dáte víc práce a měl 
by to být opravdu zážitek na velkém 
plátně v kině. Takže ulička, ve které 
dnes točíme, se do toho určitě hodí.    

REŽISÉRKA Beata Parkanová s hercem Martinem Fingerem v uličce V Mezírce, kde se scéna nového filmu točila.  Foto: Petr Klukan
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Můžeme se zbožňovat a nato-
čit pěknou blbost, a můžeme se 
nenávidět a film bude nádher-
nej, říká režisérka Beata Parka-
nová.  
� Petr Klukan

Poprvé jsi natáčela ve svém rod-
ném městě. Necítila jsi nostalgii, 
nebo na to není při práci čas?  

V Třebíči jsem se narodila, ale vět-
ší vazby mám na Velké Meziříčí, kde 
jsem vyrůstala, takže nostalgie ve 
smyslu - touhle uličkou jsem jako 
malá chodila do školky a teď tady 
točím - se nekonala. Ale určitě mě 
ráno před natáčením problesklo hla-
vou, že jsem se tady narodila jako 
miminko a uběhl čas jak jedno máv-
nutí motýlích křídel a teď tady točím 
jako paní. A přitom jsem to pořád já.

 
Vyšel natáčecí den dle tvých 

představ?
Natáčecí den se povedl, pomohlo 

nám počasí, herci byli skvělí. A od 
producenta mám vytvořené takové 
zázemí, že i kdyby se něco stalo, co 
jsme si nepřáli, věřím, že to vyřeší-
me.

 
Nepozná se to třeba až ve střižně, 

kdy si řekneš, tohle mohlo být tro-
chu jinak?

To si říkáš průběžně pořád, co 
mohlo být jinak, nejenom ve stři-
žně, naštěstí ale já na to extrém-
ně netrpím. Pracuju s tím, co je. 
A mám kolem sebe takové lidi, že 
když nemůžu, nebo nevím já, podrží 
to oni. Jinak to mohlo a může být 
vždycky, ale já jsem při práci kupodi-
vu celkem rozhodná.

 
Jak bylo vidět, s herci i štábem 

vycházíš velmi dobře. Dá se říci, 
že je to základ úspěchu?

Otázka ale je, co myslíš tím úspě-
chem. Vycházet dobře, férově s lid-
mi, kterými se obklopuješ, je snad 
základ pro to, jak večer moct usnout 
a ráno se probudit a chtít se na sebe 
aspoň trochu podívat a jít dál. To mi 
přijde dost takový životní úspěch, 

Režisérka: Snad jsem je za 
tu zmrzlinu dost pochválila!

Režisérka 

Beata Parkanová

(* 1985) 

� Narodila se v Třebíči, dětství prožila 

ve Velkém Meziříčí, studovala v Jihlavě a 

v Praze.

� V roce 2005 vydala v nakladatelství 

Parolaart knihu Moje vtipný peklo.

� Debutovala v roce 2018 filmem 

Chvilky.

� Nový film Slovo pojednává o živo-

tě manželů Václava a Věry Vojířových, v 

období mezi jarem 1968 a létem 1969. 

V hlavních rolích manželů Vojířových 

se představí Martin Finger a Gabriela 

Mikulková.  -pk- 

Třebíč ve filmu
Třebíč díky svým historickým 

památkám filmaři využili v řadě fil-
mů. Ten nejstarší je z roku 1967. 
František Vláčil natočil dílo, mnoh-
dy označované jako nejlepší česko-
slovenský film všech dob – Markétu 
Lazarovou. Dosud posledním je film 
Slovo třebíčské rodačky Beaty Parka-
nové.  

� Markéta Lazarová
 (1967)

Proslulé české historické dra-
ma Markéta Lazarová bylo natoče-
no režisérem Františkem Vláčilem 
podle stejnojmenné knihy Vladisla-
va Vančury. Děj filmu se odehrává v 
období středověku. Scény z kláštera 
byly natáčeny v bazilice svatého Pro-
kopa.

� Četnické humoresky 
(1997)

Třebíčská židovská čtvrť posloužila 
jako kulisa pro natáčení 34. dílu oblí-
beného televizního seriálu.

� Národní klenoty
 (2011)

Dokumentární cyklus o českých 
památkách, které jsou zapsány na 
seznam UNESCO, vysílala v premié-
ře Česká televize v roce 2012. Devá-
tý díl této série patřil městu Třebíč a 
jeho památkám UNESCO – bazilice 
sv. Prokopa, židovské čtvrti a Židov-
skému hřbitovu.

� Ztracená brána
 (2012)

Ve třetím díle kriminálního mys-
teriozního televizního filmu Jiřího 
Stracha se objevila krypta třebíčské 
baziliky představující tajemné pod-
zemní prostory.

� Jan Hus
 (2015)

Dvoudílný historický film Jiřího 
Svobody se natáčel v třebíčské bazi-
lice v červenci 2014.

� Hlas pro římského krále 
(2016)

V září 2015 se třebíčská bazilika sv. 
Prokopa opět stala dějištěm natáče-
ní historického filmu České televi-
ze. Film režiséra Václava Křístka je 
věnovaný jedné z nejvýraznějších 
osobností českých dějin – Karlu IV.

� Zádušní oběť
 (2017)

Režisér Jiří Svoboda si pro realizaci 
kriminálního dramatu vybral Třebíč, 
interiéry i exteriéry byly natáčeny v 
židovské čtvrti.

� Slovo 
(2020)

Třebíčská rodačka, režisérka a scé-
náristka Beata Parkanová, v židovské 
čtvrti natáčela jednu ze scén svého 
druhého celovečerního filmu. Zahrál 
si zde i kompars z Třebíčska. 

-pk-
Zdroj: visittrebic.eu

když tohle jde. Jestli se ptáš, zda jsou 
porovnané vztahy na place základ 
úspěchu filmu, tak nejsou. Tady rov-
nítko neexistuje. Můžeme se zbož-
ňovat a natočit pěknou blbost a 
můžeme se nenávidět a film bude 
nádhernej. Je to divný, ale nesouvisí 
to.

 
Má režisér možnost pracovat i s 

komparsem, který není „herecky 
vyškolený“?

Režisér je člověk a kompars jsou 
lidé, takže jako člověk ovlivňuješ 
jiného člověka, a to jde nějak vždyc-
ky. Mimo to mi s komparsem pomá-
há můj asistent režie. 

 
Do role zmrzlináře jsi vybrala 

vedoucího produkce jihlavského 
DIODu Přemka Martinka. Bude 
vidět, nebo zůstane skryt za zmrz-
linovým strojem?

Hezký lidi neskrejvám, hezký lidi 

ukazuju! Jsem povrchní! (smích) 
 
Mimochodem, zmrzliny tu padlo 

velké množství. Jakou máš ráda 
ty? A umíš se vůbec vžít do herců, 
kteří jí musejí při mnoho opaková-
ních spořádat obrovské množství?

Mám ráda celkem jakoukoli zmrzli-
nu z dobrých surovin, teď jsme hráli 
vanilkovou a jahodovou, ta mi třeba 
jde jíst bezvadně. A je jasné, že vím, 
co po hercích chci a kam až jsem 
schopná, se snažím docejtit, co to 
pro ně znamená. Takže na zmrzlino-
vý pohár po tomhle natáčení s Mar-
tinem Fingerem nějaký čas nepůjde-
me. 

Zrovna ale Martin Finger mě zná, 
takže ví, že když se bude jíst, bude 
se opravdu jíst, ale on sám o sobě je 
tak silnej a srovnanej, že se na sebe 
jen podíváme a víme, co si k tomu 
budem říkat. Strach jsem tentokrát 
měla o děti, aby se zmrzliny ze začát-
ku nepřecpaly a pak od nich nepři-
šlo poměrně jasné stop. Ale zvlád-
ly to. Tak snad jsem je všechny dost 
pochválila!

KAMERAMAN Tomáš Juríček spolu s režisérkou Beatou Parkanovou a herečkou 
Petrou Hřebíčkovou.  Foto: Petr Klukan

ZMRZLINA hrála ve scéně důležitou roli. A snědlo se jí víc než dost. Po jednom 
ze záběrů ji dětem odebírá vedoucí štábu Denis Kučera.  Foto: Petr Klukan
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TÝM MLADŠÍCH žáků do 8 let klubu Třebíč Nuclears vybojoval pod vedením trenérky Míši Hobzové bronzové medaile 
na Českém baseballovém poháru pro oblast Moravy, který je vrcholnou akcí sezóny této nejmladší soutěžní kategorie. Na 
snímku v první řadě zleva: Ondřej Karlovský, Dominik Kliner, Robin Karpíšek, Kateřina Tručková, Adrian Batora. Druhá 
řada zleva: Tomáš Tajbr, Veronika Procházková, David Vorel, Barbora Dvořáková, Vojtěch Hrozníček, Karolína Procház-
ková. Třetí řada zleva: Stanislav Blažíček (asistent coach), Michaela Hobzová (head coach), Adam Vávra (asistent coach), 
Petr Kuchařík (asistent coach). Foto: Tomáš Kliner

Mladší kadeti do 13 let jsou dal-
ší kategorií klubu Třebíč Nuclears, 
která si vybojovala postup na base-
ballové mistrovství České repub-
liky (MČR). Kvalifikaci tým ode-
hrál v domácím prostředí a do 
finále postoupil bez jediné porážky. 
V základní skupině Třebíč porazila 
Ježky Jihlava 17:1 a Olympii Blansko 
18:6. V semifinále si Nuclears pora-
dili s Arrows Ostrava 15:3 a do závě-

rečného utkání o přímý postup na 
šampionát nastoupili dle předpokla-
du proti Drakům Brno.

„Finále se pro nás vyvíjelo dobře. 
Bohužel jsme ale soupeře nechali, aby 
se po našich zbytečných chybách opět 
zvedl do závěrečného tlaku, říká tre-
nér kadetů Pavel Jozek. Draci tak při 
dvou autech a dvou strajcích dokáza-
li odpalem za plot utkání na posled-
ní chvíli vyrovnat. V nastavené smě-

Baseballisté slaví další postup na MČR

OLYMPII Blansko přehráli mladí hráči Nuclears v kvalifikaci jednoznačně. Na 
snímku pálí Pavel Peroutka jeden z hitů Třebíče. Foto: Igor Miklovič

Nejmladší baseballisté vybojovali

Úspěšný start na vrcholném tur-
naji sezóny má za sebou nejmlad-
ší soutěžní kategorie klubu Třebíč 
Nuclears. Z Českého baseballového 
poháru pro oblast Moravy si mladší 
žáci do 8 let přivezli medaile a pohár 
za třetí místo. Přitom byli jen krůček 
od postupu do finále.

Svěřenci trenérky Míši Hobzové si 
v Ostravě na úvod poradili s Olym-
pií Blansko 25:0, ve vyrovnaném 
utkání základní skupiny s pozdější-
mi vítězi turnaje podlehli Drakům 
Brno 12:14 a vyhráli nad Ježky Jih-
lava 17:7. Semifinále s Hrochy Brno 
bylo ozdobou poháru a z postupu 
do zápasu o nejvyšší příčku se nako-
nec radovali šťastnější Hroši po těs-
né výhře 5:6. V utkání o bronz hrá-
či Třebíče dominovali a domácí tým 
Arrows Ostrava porazili 13:5.

„Děti mi udělaly velkou radost před-
váděnou hrou, na kterou jsme slyše-
li slova chvály i od trenérů soupeřů. 
Postup do finále nám sice těsně nevyšel, 
ale mnohem důležitější je, že si hráči 
turnaj užili. Společně s rodiči vytvořili 
mladší žáci skvělou baseballovou par-
tu. Těší mě, že s ní můžu trávit čas na 
hřišti i mimo něj,“ okomentovala prá-
ci s nejmladší soutěžní kategorií spo-
kojená trenérka Míša Hobzová.

DAVID BÍLEK byl startujícím nadhazovačem třebíčského týmu ve finále kvalifi-
kace proti Drakům Brno. Foto: Igor Miklovič

bronz

ně se brněnskému celku dařilo lépe 
a vybojoval si tak přímý postup na 
MČR.

Hráče Nuclears tak čekalo ješ-
tě jedno utkání o postup, a to pro-
ti druhému celku z české části kva-
lifikace, kterým bylo Tempo Praha. 
Rozhodující souboj hostil díky lepší-
mu postavení týmu z Vysočiny opět 
třebíčský areál Na Hvězdě.

Tempo začalo lépe a po dvou smě-
nách vedlo o osm bodů. „Už ve dru-
hém inningu jsem byl nucený vystřídat 
třetího nadhazovače a na kopec poslat 
Denisu Šustrovou,“ hodnotí zpětně 
trenér Jozek. 

A jak se ukázalo, byla to dobrá vol-
ba, protože Denisa soupeři nedovoli-
la jediný doběh. Hráči Třebíče oživli 

i na pálce a utkání nakonec otočili. 
Po výhře 16:8 si tak zajistili postup 
na domácí šampionát.

„Za zmínku rozhodně stojí celkem 
devět homerunů hráčů Nuclears v prů-
běhu celé kvalifikace. Tři odpaly za 
plot Davida Bílka, jeden Tomáše Pří-
hody a první tříbodový homerun tepr-
ve jedenáctiletého Jakuba Klinera v 
rozhodujícím utkání proti Tempu Pra-
ha,“ rekapituluje úspěšný postup tre-
nér mladších kadetů Třebíče Pavel 
Jozek.

Kategorie U13 je tak po starších žá-
cích U11 a kadetech do 15 let třetím 
týmem Třebíče, který si vybojoval 
postup na letošní mistrovství České 
republiky v baseballu. -tz-
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Baseballisté udrželi extraligu na Vysočině
Dvěma vysokými výhrami v 

posledním kole nadstavby si base-
ballisté Třebíče definitivně zajistili 
účast v nejvyšší soutěži i pro příští 
rok. Před domácím publikem pora-
zili tým Pelikans Bučovice jedno-
značně 16:0 a 18:0.

Excelentní výkon předvedli nadha-
zovači Nuclears. Lukáš Hlouch 
neumožnil soupeři jediný úspěš-
ný odpal a do statistik si připsal tři-
náct strike outů. Ve druhém zápase 
pak odházel complete game Lukáš 
Pacal, který zaznamenal sedm stri-
ke outů. Oba třebíčští nadhazovači 
jsou také na prvních příčkách statis-
tik ERA nadstavby o Extraligu.

S chutí se do svého soupeře pus-
tili i pálkaři. V úvodním duelu Tře-
bíč už po dvou směnách vedla 10:0. 
Skóre druhého utkání otevřel odpa-
lem za plot hned v prvním inningu 
Robin Vávra a ve druhé směně zaži-
li hráči Nuclears bodové žně, když 
si připsali dvanáct doběhů. Obě 
utkání skončila rozdílem a dala tak 
zapomenout na předchozí nešťast-
né prohry o jediný doběh.

Diváci Na Hvězdě v Třebíči se tak 
mohou těšit na nejkvalitnější čes-
kou soutěž i v příští sezóně. Ext-
raligu naopak překvapivě opouští 
Technika Brno, která do poslední 
chvíle základní části soutěže bojo-
vala o účast mezi TOP 6 týmy. Pěti-
násobný mistr bude v Extralize chy-
bět poprvé v její historii.

NADHAZOVAČ Třebíče Lukáš Hlouch neumožnil v utkání s Bučovicemi své-
mu soupeři jediný úspěšný odpal a do statistik si připsal hned třináct strike outů.
 Foto: Jana Urbánková

PÁLKAŘI Nuclears byli v posledním kole nadstavby při chuti. Bučovicím útok 
Třebíče nadělil ve dvou zápasech dohromady 34 doběhů! Na snímku odpaluje 
Lukáš Smejkal trojmetový hit. Foto: Jana Urbánková

NADHAZOVAČ Lukáš Pacal a catcher Robin Vávra se radují z vítězství nad 
Pelikány a udržením nejvyšší soutěže. Foto: Jana Urbánková

BASEBALLISTÉ Třebíče Nuclears děkují divákům za podporu. V posledním kole 
nadstavby se jim odměnili dvěma vysokými výhrami, kterými definitivně udrželi 
nejvyšší soutěž na Vysočině i pro příští sezónu. Foto: Jana Urbánková

„Úkol jsme splnili a předvedená hra 
ukázala, že náš mladý tým do nejvyš-
ší soutěže jednoznačně patří,“ říká s 
úlevou trenér Třebíče Jan Urbánek.

Jeho svěřenci vstoupili do nad-
stavby výborně, když na úvod 
vyhráli pět z šesti utkání proti ext-
raligovým týmům. Pak ale přišly 
nečekané porážky se zástupci prv-
ní ligy a Nuclears se rázem ocitli 
na hraně propasti do nižší soutěže. 
Závěr neuvěřitelně vyrovnané nad-
stavby ale zvládli.

„Letošní sezóna byla absolutně aty-
pická v mnoha směrech. Věřím, že ta 
příští už zase pojede v běžných kole-
jích a my se budeme moct vrátit k 
původním plánům. Týmu s nejmlad-
ším věkovým průměrem v extralize a 
obrovským potenciálem jednotlivých 
hráčů bychom totiž chtěli dopřát pro 
další růst kvalitního zahraničního tre-
néra. V nejbližších dnech k tomu pro-
běhnou klíčová jednání,“ poodhaluje 
Urbánek plány baseballového klubu 
Třebíč Nuclears.  -tz-
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Starosta Třebíče, náměstek 
hejtmana Kraje Vysočina pro regi-
onální rozvoj, vášnivý sportovec, 
rybář a také manžel a otec tří synů, 
to je Pavel Pacal. 

Povoláním jste učitel s aprobací mate-
matika a fyzika. Než jste se začal věnovat 
politice, byl jste ředitelem ZŠ Na Kopcích 
v Třebíči. Jak jste tyto zkušenosti přenesl 
na krajskou úroveň?

Složité věci se snažím vysvětlovat jednodu-
še, vždy hledám řešení jakéhokoliv problé-
mu a umím si vše dobře spočítat. Důležitá 
je provázanost základních škol, které zřizují 
obce, a středních škol, jejichž zřizovatelem je 
Kraj Vysočina. 

Za poslední čtyři roky jsme v Třebíči inves-
tovali miliony korun do obou typů škol. 
Nový pavilon B Střední průmyslové školy 
Třebíč získal i cenu Stavba roku Kraje Vyso-
čina 2018. Modernizuje se i na Gymnáziu 
Třebíč. Aktuálně prochází velkou rekon-
strukcí třebíčská zdravotnická škola.  

Kraj zřizuje celkem pět nemocnic. Jak 
se vám podařilo za dobu, kdy jste ve vede-
ní Kraje Vysočina, zlepšit úroveň zdravot-
nictví? 

Zdravotnictví je v první řadě o odborní-
cích a o lidech. Nicméně ke své práci potře-
bují kvalitní zázemí a vybavení. A to se nám 
podařilo zajistit. V areálu třebíčské nemocni-
ce vyrostl zcela nový a moderní pavilon chi-
rurgických oborů včetně urgentního příjmu, 
na místě bývalé porodnice vznikla další nová 
budova s dialýzou, LDN a novým oborem 
jednodenní chirurgie. Zmizelo bývalé ředi-
telství, což byla ta ošklivá budova, přes kte-
rou se vcházelo do areálu. 

Aktuálně se pracuje na stavbě nových ope-
račních sálů. Osobně jsem velmi rád, že se 
nám podařilo vyřešit dlouhodobou bolest 
nemocnice, a to parkování. Díky úzké spo-

lupráci města a kraje budou moci pacienti 
a návštěvy velmi brzy pohodlně zaparko-
vat svá auta v novém parkovacím domě v 
nemocnici. 

Vysočina je krajem malých obcí. Ale i v 
malé vesnici chtějí mít lidé kvalitní záze-
mí a dobrý život. S čím jste jim za čtyři 
roky ve funkci náměstka pro regionální 
rozvoj pomohl? 

Inicioval jsem sjednocení a zjednoduše-
ní dotačních programů ve Fondu Vysočina. 
Podporujeme venkovské prodejny. Čtyři 
miliony korun pomáhají s provozními nákla-
dy desítkám obcí. Program Obnova venko-
va se mi podařilo navýšit o 21 milionů. Díky 
tomu je pro každou obec připravena ročně 
částka přes 127 tisíc, kterou může využít na 
realizaci různých aktivit. Zpracovávali js-
me tři kola kotlíkových dotací, takže stovky 
domácností si mohly vyměnit starý kotel za 
nový. 

Celý rozhovor najdete na webu 
www.provysocinu2020.cz (PI-t10-15D)

Pavel Pacal: Třebíčsko se mění před očima. 
Už nejsme zapomenutým okresem Vysočiny

Zadavatel/Zpracovatel
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videoBoS - video svatebního dne, matu-

ritního 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

Nemovitosti

Auto - moto

Oznamovatel

Výklad karet, léčivé terapie, uvolnění ener-
get. bloků, minulý život. 
Tel. 739 080 527, www.vyklad-vestby.cz

Výklad karet

Služby

Kominictví - Revize a kontroly komínů, 
čištění, návrhy a výpočet spalinové cesty, 
nerezové komíny, vložkování. Poraden-

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

ČIŠTĚNÍ koberců a SEDACÍCH souprav, 
Tel: 608 700 515 

www.cistenikobercutrebic.cz

Kominictví

Čištění koberců

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 :-)  

Výuka německého jazyka, soudně 
ověřené překlady, příprava na matu-

ritu a mezinárodní zkoušky. Mgr. Jitka 
Vaňhová, tel. 724 658 835. 

Překlady a tlumočení 

Náplně do tiskáren 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

Koupím jakékoliv díly na Škoda 120, 130, 
1000MB, 100MB, 110R, 1203.
Tel.: 730 846 318

2.  Jan Hotárek
3.  Jan Kuča
4.  Josef Pléha
5.  Zdeněk Kučírek
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Jediný kandidát na 
hejtmana z Třebíčska

1.  Petr Chňoupek 

Volte 84

Drůbež ze dvorka - brojlerová kuřata, 
husokachny, krůty, brojleroví kohouti. V 
kuchyňské úpravě, krmené kukuřičným 
šrotem, bramborami a kopřivami.Dále 
možnost zapůjční grilu na sele, drůbež. 
Tel.: 732 940 025

 

Prodám zachovalý větší RD v Dol.
Heřmanicích u Vel.Meziříčí. Mám zájem o 
byt 2+1 v Třebíči. Možná výměna+doplatek 
za RD. Tel.: 731 175 809
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
 - Klubovna u rybníka „Babák“, 
kontakt Ing. Ladislav Tomáš, 

tel : 776 143 134

3. 10. 2020 Jeníkova Špacír-
ka, turistický pochod v Okrouhli-
ci, okres Havl. Brod, start u školy v 
9.00 hodin, trasy pěší 6, 13 a 22. Tra-
sy vedou na Vadín, Krásnou Horu 
a Mozolov. Zajištěn doprovodný 
program ke 130 letům Jana Zrzavé-
ho. 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 Okrouh-
lice v 12.13, 14.13, 16.13.

7. 10. Po okolí Třebíče: Třebíč, 
Billa – Dubiny – Padrtův mlýn – 
Sokolí – Poušov – Třebíč (12 km). 
Na úpravě trasy (zkrácení, pro-
dloužení) se lze dohodnout na mís-
tě. Sraz v 9.00 hodin u Billy.

10. 10. Krajem Šimona kouzelní-
ka, turistický pochod v Humpolce, 
start střední škola ČZA, cíl závodiště 
Zlatá podkova, trasy pěší 12, 20, 35 a 

50 km, cyklo 15, 30 a 60 km. Odjezd 
z Třebíče vlakem z hl. n. v 6.50, 8.50 
/ z Boroviny v 6.27, 8.28 nebo auto-
busem v 8.45. Návrat z Humpolce 
autobusem v 13.45, 15.45, 16.45.

10. 10. 2020 Tišnovská pade-
sátka, turistický pochod v Tišnově, 
start v sokolovně, trasy pěší 6 až 50 
km, cyklo 35 až 50 km. Trasy vedou 
na Besének, Říkonín, Kutiny, Pasník, 
Katov, Drápelky a Lažánky. Odjezd 
z Třebíče vlakem z hl. n. v 5.50, 
7.08, 7.44 / z Boroviny v 5.45, 6.27. 
Návrat vlakem z Tišnova v 12.30, 
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30.

10. - 11. 10. Seminář vedoucích a 
cvičitelů pro KČT Vysočina - letos 
na Čeřínku. Na programu účast na 
slavnostním otevření vozíčkářské 
trasy v Humpolci a vycházka z obce 
Dudín přes Milíčov a Hojkov na 
Čeřínek, topografie a práce s naviga-
cí. Odjezd v sobotu vlakem z Třebí-
če hl. n. v 6.50 / z Boroviny v 6.27. 
Návrat v neděli vlakem z Kostelce 
nebo z Dolní Cerekve. 

16. - 18. 10. Podzimní Vysoči-
nou, turistický pochod ve Žďáru n. 
Sázavou, start v sokolovně, trasy pěší 
15 - 35 km, cyklo 30 - 50 km. Mož-
ná účast v kterýkoliv den. Odjezd v 
sobotu vlakem z Třebíče hl. n. v 6.50, 
7.15, 7.44 / z Boroviny v 6.27, 7.19. 
Návrat ze Žďáru vlakem v 12.27, 
13.32, 14.27, 14.32, 15.32, 16.27, 
16.32.

21. 10. Do Kamenné: Studenec – 
Pyšel – Kamenná (8 km). Na úpravě 
trasy (přes Panský mlýn, Tasov nebo 
Oslavu) se lze dohodnout na místě. 
Odjezd z Třebíče vlakem z hl. n. v 

9.44. Návrat autobusem z Kamenné 
v 15.50.

24. 10. Slavkovským bojištěm, 
turistický pochod ve Šlapanicích u 
Brna, start restaurace Radnice, trasy 
pěší i cyklo 9, 15, 20, 25, 42 a 50 km. 
Trasy vedou po slavných místech 
bitvy z roku 1805 tří císařů - Žuráň, 
Santon, Tvarožná, Porořická Stará 
pošta, Slavkov a na Pracký kopec k 
Mohyle míru. Odjezd vlakem z Tře-
bíče hl. n. v 5.50, 7.08, 7.44 / z Boro-
viny v 5.44, 6.27. Návrat ze Šlapanic 
MHD v 13.32, 15.31, 17.32. -r-

Turistika

V tradičním termínu první zářijovou 
sobotu se v německém Ratscheru-
Bergsee konalo mistrovství světa v kva-
driatlonu na sprinterské trati 0,75-20-
5-5 km (plavání, kolo, kajak, běh). Za 
přísných hygienických podmínek se 
závodu zúčastnil velmi omezený počet 
závodníků (33) z 5 zemí (Belgie, ČR, 
NZL, Polska a Německa). Z důvodu 
různých nařízení, zákazů a omezení 
se nedostavili tradiční účastníci z VB, 
Maďarska, Španělska i Portugalska a 
další předem přihlášení.

Původně zakázaný podnik se poda-
řilo pořadateli s místními úřady vyjed-
nat a jistota, že se mistrovství světa 
„pojede“, byla až ve čtvrtek - dva dny 
před startem, kdy byl závod oficiálně 
povolen. Ale bylo třeba dodržet pra-
vidla, jako např. start ve vlnách po 15 
závodnících, pohyb mimo závod v 
rouškách, zrušeny byly štafety, bez-
kontaktní předávání cen, objímání se 
v cíli, nevyvěšení výsledků apod. A po 
akceptování těchto podmínek mohl 
32. Bergsee Ratscher Quadriathlon v 
15:30 h odstartovat.

Po 1:32,32 h proběhl cílem první 
závodník Krzysztof Wolski, který se 

tak stal historicky prvním polským 
mistrem světa. Druhý byl Milan Oslík 
z ČR před Němcem Stefanem Tei-
chertem. 

Na start se postavili z Třebíče Petr 
Mejzlík (TJ Sp. Třebíč) a Zdeněk 
Mikoláš (KLM Třebíč). Mejzlík v kat. 
60-69 let se vklínil časem 2:01,52h 
mezi Němce Miguela Hadlicha (1.) 
a Bernda Schellera (3.). Získal tak 
titul vicemistra světa. Stejné umístě-
ní, tedy 2. místo a titul vicemistra svě-
ta kat. 70+ let získal časem 2:24,53 h 
Zdeněk Mikoláš, umístěný za Polá-
kem Jerzym Gendekem a před Něm-
cem Peterem Appeltem.

„Tohle vyšlo, dokonce jsem ke svému 
překvapení ještě na prvním kilomet-
ru běhu vedl. Pak mě Miguel Hadlich 
předběhl, běh mu jde. Ale letos to neměl 
tak jednoduché jako vloni. A že se to 
pojede, jsme se dověděli až ve středu, že 
mají telefonický příslib a ve čtvrtek to 
bylo oficiální. Před tím jsme byli neustá-
le informováni, jak jednání probíhají. 
Původně to tam zrušili úplně, ale pořa-
datelé se nedali, tak je moc dobře, že to 
tak dopadlo,“ zhodnotil závod Mejzlík.
 -pm-

ZDENĚK MIKOLÁŠ (vlevo) A PETR MEJZLÍK. Foto: archiv –pm-

Mejzlík s Mikolášem byli druzí 
na Mistrovství světa

Letos pětaosmdesátiletý Jan Nechvá-
tal vyhrál v dobách své slávy snad 
všechno, co se v Třebíči a okolí běhalo.  

Jen na Velké ceně nikdy nestarto-
val. Do závodu však stále výrazně pro-
mlouvá prostřednictvím závodníků, 
které trénuje. 

Letos se z nich nejvíce dařilo Davidu 
Nezvedovi, který doběhl za vítězným 
Exnerem druhý v osobním rekordu 
34:43,08 min. Tímto časem se zařadil 
na desátou příčku „stoletých“ třebíč-
ských tabulek, na níž bylo dosud na-
psáno jméno Zdeňka Kučery, opory 
družstva mužů z osmdesátých let.  

Nejkvalitnější výkon při 38. roční-
ku Velké ceny města Třebíče předvedl 
čerstvý stříbrný medailista z republiko-
vého šampionátu Tomáš Vilímek. Ten 
se v každém ze svých prvních tří poku-
sů blížil k magické hranici osmnácti 
metrů. Pokaždé se zlepšil a skončil na 
značce 17,84 m, což je po rekordních 
17,98 m jeho dosavadní druhý nejlep-
ší výkon. 

Nejpřekvapivější byl výsledek 
ženské stovky. Té se kromě regis-
trovaných atletek zúčastnila také 
závodnice v požárním sportu, čtyřia-
dvacetiletá Marcela Vrtalová z Hvěz-
doňovic. Podle vlastních slov si to 
přišla jen zkusit. Zkouška to byla ale 
náramná, protože jejích 12,69 s zna-
mená pátou příčku mezi nejlepšími 
třebíčskými sprinterkami všech dob. 

Výborné výsledky byly dosaženy i 
v mládežnických kategoriích. Např. v 
běhu dorostenců na 300 m překážek 
se očekávalo opakování souboje mezi 
Ondřejem Veselým a Michalem Krát-
kým, kteří si to na nedávném mistrov-
ství Moravy a Slezska v Olomouci roz-
dali v boji o zlato a stříbro. 

V Třebíči byl stejně jako v Olomouci 
rychlejší Veselý, jehož 38,27 s je druhý 
nejlepší letošní čas v republice, Krátký 
se svým výkonem 38,93 s zařadil na 
šesté místo v ČR.  Srovnatelnou kva-
litu má i čas třináctiletého Ondřeje 
Loupala v běhu na 60 m: s časem 7,59 

s je šestým nejrychlejším Čechem své-
ho ročníku.    

Z výsledků Velké ceny Třebí-
če: Muži: 100 m: 1. Kováč (Slavia 
Praha) 10,84, 3. Kincl (Spartak Tře-
bíč) 11,39. Míle: 1. Dolák ( Jihla-
va) 4:42,94, 2. Jelínek (Sp. Třebíč) 
4:49,13. 10 000 m: 1. Exner (Swobo-
da P-Team) 34:05,94, 2. Nezveda (Sp. 
Třebíč) 34:43,08, 3. Vaněk (Swoboda 
P-Team) 35:02,85. 110 m př: 1. Kincl 
16,69. Dálka: 1. Kováč 733. Výška: 
1. Šutera (Olomouc) 200. Koule: 1. 
Vilímek (Sp. Třebíč) 17,84. Disk: 1. 
Voňavka (Kladno) 58,45, 3. Vilímek 
41,12. Oštěp: 1. Sokola (Kromě-
říž) 62,83. Ženy: 100 m: 1. Vrtalová 
(Hvězdoňovice) 12,69, 2. Kühwego-
vá (Sp. Třebíč) 13,45. 100 m př: 1. 
Všetečková (Sp. Třebíč) 15,88. Dál-
ka: 1. Vrzalová ( Jihlava) 537, 2. V. 
Staňková 528, 3. Kulhánková 514. 
Výška: 1. Bartoňková 154 (všechny 
Sp. Třebíč). Oštěp: 1. Píšová (Dukla 
Praha) 55,01, 3. Kühwegová 32,51. 
Junioři: Disk: 1. Moses (Vlašim) 
47,20. Dorost: 110 m př: 1. Krátký 
14,91, 2. Havlíček 15,22, 3. Vlasák 
16,79 (všichni Sp. Třebíč). 100 m př: 
1. Vrzalová ( Jihlava) 14,90. 300 m 
př: 1. Veselý 38,27, 2. Krátký 38,93, 
3. Bulíček 45,24 (všichni Sp. Třebíč). 
Koule: 1. Kotrba (Pacov) 15,28, 2. 
Janeček 11,80, 3. Burian 9,29 (oba 
Sp. Třebíč). Disk: 1. Kotrba 48,18, 
2. Havlíček 43,73. Oštěp: 1. Kout-
ník (N. M. n. Mor.) 47,99, 3. Jane-
ček 37,52. Žactvo: 1. Loupal 7,59, 2. 
Tuček 7,94 (oba Sp. Třebíč). 100 m 
př: 1. Tuček 15,35, 2. Svoboda 18,84 
– 1. Láníková 15,21 (všichni Sp. Tře-
bíč). Dálka: 1. Tuček 512 - 1. Pavli-
du 528, 3. Fialová (Sp. Třebíč) 473. 
Výška: 1. Šulc (Ostroměř) 157, 3. M. 
Vomela (Sp. Třebíč) 136 – 1. Lání-
ková 160. Disk: 1. Němec (Pacov) 
41,72, 3. J. Vomela (Sp. Třebíč) 24,58. 
Oštěp: 1. Němec 41,47, 2. J. Vomela 
29,09.  Milan Zeibert

Na Velké ceně Třebíče uspěl 
domácí David Nezveda
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AUTO Šafránek,s.r.o, Spojovací 1344, TŘEBÍČ
tel.: 725 037 666, 568 847 870, www.auto-safranek.cz
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DopřejTE si VÍC
Prvotřídní kvalita již od 289 900 Kč 

s pětiletou zárukou a atmosférickým 
čtyřválcovým motorem 1,4 L



AUTO Šafránek,s.r.o, Spojovací 1344, TŘEBÍČ
tel.: 725 037 666, 568 847 870, www.auto-safranek.cz

t10-safD

 STRANA 32 TN - ŘÍJEN 2020Inzerce


	10tn01
	10tn02
	10tn03
	10tn04
	10tn05
	10tn06
	10tn07
	10tn08
	10tn09
	10tn10
	10tn11
	10tn12
	10tn13
	10tn14
	10tn15
	10tn16
	10tn17
	10tn18
	10tn19
	10tn20
	10tn21
	10tn22
	10tn23
	10tn24
	10tn25
	10tn26
	10tn27
	10tn28
	10tn29
	10tn30
	10tn31
	10tn32

