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ZIMNÍ RADOVÁNKY: Třebíčští otužilci využili mrazivý začátek roku a svoji sezonu zahájili koupáním v nádrži Markovka. 
Mnoho lidí pak příznivé počasí v okolí města využilo k běhu na lyžích.  Foto: Antonín Zvěřina

Rada města doporučila zastu-
pitelstvu schválit rozpočet na 
letošní rok s výhledem do roku 
2025.

� Antonín Zvěřina

Schválení rozpočtu pro rok 2021 
zastupitelstvem považuje třebíčský 
starosta Pavel Pacal za jeden z nejdů-
ležitějších kroků. Informoval, že rozpo-
čet počítá se snížením některých man-
datorních výdajů ve výši deset procent. 

„Jedná se zejména o dotace jednotli-
vým sportovním organizacím či příspěv-
kovým organizacím. Očekáváme i nižší 
příjmovou stránku související s pandemií 
na základě schválení zrušení superhrubé 
mzdy,“ vysvětlil Pacal. Doplnil, že se 

všemi těmito vlivy rozpočet počítá a 
sestavení je velice konzervativní. 

Počítá i s možným negativním vývo-
jem celkového hospodaření státu, což 
se vyskytlo i v roce minulém. „V rámci 
rozpočtu přesto uskutečníme některé větší 
investiční akce. Za všechny chci jmenovat 
pokračování úprav centrálního Karlo-
va náměstí, zahájíme výstavbu bytového 
domu v ulici Modřínová, kde budou soci-
ální a startovací byty,“ poukázal Pacal.

Město plánuje i výstavbu kruhové 
křižovatky v ulici Rafaelova s napo-
jením na novou průmyslovou zónu. 
Zahájí zakázku na preferenci veřejné 
dopravy, která umožní úpravu světel-
ných zařízení na křižovatkách. Dvě 
nové signalizace přibudou na křižo-
vatce u hlavní pošty a křížení ulic Zno-

jemská, Demlova a Okrajová. 
„Samozřejmě se uskuteční další akce 

s menším či větším rozsahem. Například 
se jedná o první etapu úprav parku na 
Hrádku a mnoho dalších,“ uvedl Pacal. 
Zdůraznil, že rozpočet navrhuje scho-
dek, protože město díky dlouhodobé-
mu dobrému hospodaření má finanč-
ní prostředky, které může do rozpočtu 
zapojit.

Rada města doporučila zastupitel-
stvu města schválit rozpočet města 
Třebíče na rok 2021 a investiční akce 
nad milion korun, schválit střednědo-
bý výhled rozpočtu do roku 2025 a 
částku na spolufinancování programů 
z Evropské unie ve výši zhruba 1.829 
tisíc korun. Zastupitelstvo se uskuteč-
nilo po uzávěrce Třebíčských novin. 

Rozpočet města bude schodkový

Spuštění se odkládá 
Veřejná zakázka Obnova větrné-

ho mlýna v Třebíči se odkládá na 
konec února letošního roku. Podle 
starosty Pavla Pacala je to z důvodu 
pozdržení spuštění mechanismu otá-
čení lopatek. Upozornil, že se jed-
ná o unikátní zařízení, které v České 
republice nemá obdoby.   -zt-

Nemocné dřeviny 
nahradí novými

První etapu revitalizace městské-
ho parku Masarykovy sady na Hrád-
ku plánuje město Třebíč. Spočívá 
v kácení dřevin. Starosta Pavel Pacal 
zdůraznil, že kácení se uskuteční 
v souladu s odbornými studiemi. 
Doplnil, že se jedná o stromy či keře, 
které to vyžadují ze zdravotního hle-
diska, a město je nahradí novými 
dřevinami. Akce se uskuteční od jara 
do podzimu.  -zt-

Stavbu prodražil 
průzkum

První dodatek ke smlouvě k akci 
Revitalizace Karlova náměstí v Tře-
bíči rozhodla uzavřít rada města. Sta-
rosta Pavel Pacal vysvětlil, že se jedná 
zhruba o 300 tisíc korun. Navýšená 
částka vznikla v důsledku plošného 
archeologického průzkumu v území 
před Malovaným domem. Tam se 
objevily některé cenné vykopávky. 

 -zt-
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Na očkování proti covidu se 
připravuje i město Třebíč, vybra-
lo již objekt pro očkovací stře-
disko.

� Antonín Zvěřina

Také Třebíč plánuje vybudovat 
v součinnosti s Krajem Vysočina 
očkovací středisko. Starosta Pavel 
Pacal naznačil, že kraj plánuje cen-
trum mimo nemocnici v každém 
okrese. Doplnil, že je to z toho důvo-
du, aby při dostatečném počtu vak-
cín proti covidu bylo očkování co 
nejplynulejší. 

„Očkování pravděpodobně začne 
v polovině března, jednání nadále 
pokračují. Bude se jednat o očkování 
běžné populace, nikoli pouze specifiko-
vaných skupin,“ vysvětlil Pacal. V Tře-
bíči vznikne očkovací centrum ve 

velkém sále budovy Fóra. 
Na plánku je malý sál objektu zvý-

razněn červeně. Po vstupu zadními 
dveřmi do velkého sálu se budou 
nacházet registrační místa vyznače-
ná červeně. Zelený podklad ukazuje 
místo pro vyšetřování lékařů. 

V samostatných osmi místech se 
nacházejí vlastní očkovací prosto-
ry. Fialově plán označuje místa pro 
odpočinek, kde by měli naočkovaní 
lidé pobýt zhruba patnáct až dvacet 
minut. Předními dveřmi naočkované 
osoby odejdou. 

„Bude tam i prostor pro přípravu 
vakcín a zázemí pro personál, který to 
bude zajišťovat,“ poznamenal Pacal. 
Netajil, že vše bude město upřesňo-
vat po jednáních s krajem. To také 
zajistí pokud možno dostatek parko-
vacích míst. 

Jedná se o parkování přímo před 

budovou Fóra nebo pod starým 
hřbitovem. Pro imobilní osoby plá-
nuje město vyhradit vedle Kongre-
sového centra Pasáž u Komunitního 
centra Moravia. 

„Centrum by mělo být funkční 
v momentě, kdy bude připraveno očko-
vání pro širší veřejnost. Po zadání do 
registračního rezervačního systému, 
který připravil stát, obdrží jednotlivec 
informaci, že na něj přišla řada, s infor-
mací, kdy se má k očkování dostavit,“ 
nastínil Pacal.  

Očkovací centrum má sloužit sedm 
dní v centru, ale to vše určí další jed-
nání a skutečnosti. Pacal připustil, že 
parkoviště pod starým hřbitovem by 
mohli využívat pracovníci zajišťující 
očkování. Poukázal, že město Třebíč 
pomůže starším občanům s registra-
cí v rámci Senior pointu.  

PLÁN OČKOVACÍHO STŘEDISKA. Zdroj: město Třebíč

Očkovací středisko vznikne ve Fóru

Stížnost obyvatel na zákaz vjezdu dopravní obsluhy v 
části Zámostí obdrželo město Třebíč. Lidé požadovali 
v této souvislosti celodenní možnost vjezdu vozidel. Sta-
rosta Pavel Pacal upozornil, že důvodem bylo to, aby se 
v této třebíčské historické čtvrti zklidnila doprava, která 
ohrožuje i statiku domů.

Rada odsouhlasila návrh odpovědi. Pacal poznamenal, 
že po třech měsících zkušebního provozu se ukáže, zda 

dojde k nějakým úpravám režimu. „Zatím zůstává původ-
ní omezení vjezdu automobilů,“ informoval Pacal. 

Doplnil, že nastavený režim používají i jiná města 
s podobnými historickými částmi. Místostarosta Vladi-
mír Malý konstatoval, že celý režim bude kontrolovat i 
městská policie. Město se rozhodně nebude bránit dialo-
gu s lidmi, kteří ve čtvrti bydlí.    -zt-

Vše ukáže zkušební provoz

Podle přezdívky Srdíčko, kterou 
měl Antonín Hobza – zakladatel 
skautingu v Třebíči – dostala jméno 
cena, kterou v Třebíči uděluje dob-
rovolníkům Rada dětí a mládeže 
kraje Vysočina (RDMKV) a město 
Třebíč. V tuto chvíli je možné nomi-
novat dobrovolníky v rámci pátého 
ročníku udílení ceny.

„V Třebíči pracuje celá řada organi-
zací, které se věnují dětem a mládeži. 
Většina z nich pracuje na dobrovol-
nickém základě. Práce dobrovolníků 
není úplně snadná a zahrnuje často 
stovky hodin ročně.“ říká Jan Burda 
z RDMKV.

„Smyslem ceny ale není jen ocenit 
dobrovolníky, kteří pravidelně a nezišt-
ně pracují ve svém volném čase s dětmi 
a mládeží. Chceme i upozornit na pro-
blematiku dobrovolnictví jako takové-
ho,“ doplňuje.

Upozorňuje, že minulý rok byl, 
vzhledem k okolnostem, které není 
třeba vysvětlovat, velmi specifický i v 
oblasti práce s dětmi a mládeží. Řa-
da aktivit se uskutečnit nemohla. Na 
druhou stranu celá řada dobrovolní-
ků vymýšlela a realizovala aktivity s 
dětmi on-line, nebo pomáhala, kde 
se dalo. 

„Dětem v této době často velmi chy-
bí sociální kontakty. I proto je práce 
dobrovolníků v dětských spolcích velmi 
důležitá, i když je teď velmi omezena,“ 
naznačuje Burda.

Na cenu může být nominován kaž-
dý, kdo je starší osmnácti let a vyko-
nává nebo vykonával pravidelnou 
dobrovolnou činnost ve prospěch 
dětí a mládeže v jejich volném čase 
na území města Třebíče minimálně 
tři roky. Nominace lze zasílat do 14. 
února.

Třebíčské srdíčko 
ocení dobrovolníky

Město má plán 
dopravní 

obslužnosti
Plán dopravní obslužnosti města Tře-

bíče schválila rada města. Jedná se o 
dokument o městské hromadné dopra-
vě, který musí mít radnice ze zákona 
k dispozici. Místostarosta Vladimír 
Malý doplnil, že dokument zpracovala 
odborná firma. Dokument například 
určuje výši procenta provozu autobusů 
na ekologický pohon. V roce 2025 se 
jedná o 40 procent těchto vozidel. 

 -zt-
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a minulého režimu jsme téměř všichni museli být 
nějak organizovaní. Tak vznikaly zcela zbytečné 
organizace, jako byly brigády socialistické práce, 

a každý podnik musel mít svoji svazáckou organizaci. 
Nejinak tomu bylo v Jednotném družstvu Kožichovice, 
kde jsem v osmdesátých letech minulého století praco-
val jako přebytečný technik.

A přesto tato organizace provedla akci, která dosáhla 
celostátního významu. Vymyslel to můj kamarád, aby 
se ulil od manželky, a přemluvil nás k běhu na lyžích 
krajem Ludvíka Svobody z Třebíče do Hroznatína. 

Osm nás nadšeně souhlasilo včetně jedné svazač-
ky, jejíž přítomnost pro nás, mladé muže, byla velice 
důležitá. Naneštěstí s ní jel její otec, a tak se naše zálus-
ky musely omezit na obdiv jejího pozadí, na které jsme 
se po většinu běhu, no běhu, dívali.

Sněhu bylo habakuk, družstevní autobus nás vyvezl 
za Třebíč a nechal nás svému osudu. Nutno podotknout, 
že ve směru z Třebíče do Hroznatína nebyla vytyčena 
žádná lyžařská stopa a my se prodírali přes závěje nelí-
tostnou krajinou. 

Naštěstí jsme s sebou měli občerstvení v podobě lahví se 
slivovicí a kohosi napadlo, že pokud někdo zavolá bufet, 
musíme zastavit u nejbližšího stromu a občerstvit se. 

Cesta to byla opravdu svízelná, často jsme v lese za 
Pocoucovem museli vypnout dřevěné lyže a přenést 
je přes rokle či popadané stromy. Kromě toho stále 
častěji znělo ono slovo bufet, což v lese bylo velice 
zrádné, neb stromy byly všude vůkol.  

Padali jsme do závějí, dvoje lyže jsme zlomili, ale 
po mnoho bojích se sněhovou nadílkou a slovem 
bufet jsme opravdu z Třebíče dorazili do Hroznatí-
na. Zazvonili jsme na zvonek v rodném domě Lud-
víka Svobody a z něj vyšla stará paní, která byla 
naprosto v šoku, že k domku dorazila skupina sva-
záků obalených sněhem od hlavy k patě.

Pozvala nás do kuchyně, kde nám uvařila ve velkém 
hrnci čaj, my do něj slili obsah láhví a měli přes hero-
ický výkon bujarou náladu. Zpátky nás opět odvezl 
družstevní autobus, předseda něco takového nedoká-
zal odmítnout, vždyť se jednalo o svazáckou akci. 

Mé rozverné pero nenapadlo nic jiného než celou 
cestu popsat s nadsázkou až ironickou a v pondělí 

ráno tento materiál poštou odeslat do Rudého prá-
va. Tehdy ještě neexistovaly vymoženosti, které nyní 
považujeme za samozřejmé, jako je mail. 

Postupem času se mi celá záležitost rozležela v hla-
vě a nadšení vystřídaly obavy. Co když redaktoři 
v Rudém právu, kovaní to soudruzi, poznají, že si 
z toho všeho dělám legraci. To by mě mohlo stát tře-
ba i vyloučení ze svazácké organizace před nastoupe-
nou jednotkou. 

Jaké bylo překvapení, když článek takhle ve středu 
vyšel v Rudém právu, tiskovině vládnoucí strany 
železnou rukou, kdy redaktor ponechal text v podo-
bě, v jaké jsem ho napsal. Lid družstevní se pochechtá-
val, neb věděl o našem úsilí, láhve jsem přece jen z člán-
ku vynechal, a předseda se tvářil všelijak, byť se jeho 
družstvo v tak prestižních novinách v takovém rozsa-
hu příliš často nevyskytovalo. 

Vysvětlení? I v této tiskovině patrně byl někdo, kdo 
měl smysl pro legraci na úkor systému, který se tvářil 
jako lidumil, a tak to prošlo. O rok později nám přišel 
dopis, zda budeme pořádat druhý ročník běhu z Třebí-
če do Hroznatína s názvem Krajem Ludvíka Svobody, 
ale asi se neurodil dostatečný počet švestek. Ale kdyby 
někdo měl zájem i dnes…  Antonín Zvěřina

Běh krajem Ludvíka Svobody

Tak plynul čas...

Z

Opraví komunikace
Plošné vysprávky místních komu-

nikací plánuje město Třebíč i 
v letošním roce. Navazuje tak na 
akce z minulých let, kdy dochází 
k vysprávkám nejvíce vytěžovaných 
komunikací. Letos se jedná o ulici 
Marie Majerové a vozovku z Třebíče 
do místní části Slavice. Ta se využí-
vala jako objízdná trasa a zanechalo 
to na povrchu stopy. -zt-

Městská policie se stará o to, 
aby město bylo stále bezpečné.

� Antonín Zvěřina

Strážníci Městské policie Třebíč 
byli a stále jsou v první linii v boji 
proti koronaviru. V průběhu roku 
jim přibylo mnoho nových pracov-
ních povinností, ať už to byl rozvoz 
roušek potřebným, dohled u covi-
dových stanů v nemocnici v Třebí-
či, nebo dohled nad dodržováním 
nových opatření, jako je nošení rou-
šek, zákaz vycházení a další. 

„Nejednou pomáhali zdravotníkům 
při manipulaci nebo přepravě nemoc-
ných osob. Ostatní práce neubylo, 
řešení protiprávního jednání v ulicích 
našeho města je pro nás stále priori-
tou. Chceme, aby město Třebíč bylo 
stále jedním z nejbezpečnějších v naší 
republice. Musíme tedy konstatovat, 
že práce neubývá, spíše naopak,“ kon-
statovala mluvčí Lucie Šerková.

Strážníci městské policie Třebíč v 
roce 2020 celkem řešili 7.047 udá-
lostí. Obyvatelé města požádali 
strážníky o pomoc v 2.964 přípa-
dech. Vyřešeno bylo 2.384 přestup-

ků, nejvíce v dopravě, nárůst byl 
zaznamenán u majetkových pře-
stupků, přestupků proti veřejnému 
pořádku nebo proti občanskému 
soužití. 

Kolegům z Policie ČR bylo předá-
no 17 případů podezření ze spáchá-
ní trestného činu a zadrženo šest 
hledaných osob. Do Protialkoholní 
záchytné stanice v Jihlavě bylo pře-
vezeno 29 opilců. Městský kame-
rový dohledový systém odhalil 484 
událostí. Do Útulku pro opuštěná 
zvířata městská policie umístila 127 
zvířat.

NOVÉ NÁZVY ulic v lokalitě Za Poliklinikou v městské části Horka Domky schvalovalo zastupitelstvo na jednání na kon-
ci ledna. Ulice ponesou název Antonína Kaliny, třebíčského rodáka a zachránce stovek židovských chlapců na konci druhé 
světové války v koncentračním táboru Buchenwald. Další ponese jméno Jindřicha Flussera, který s Kalinou spolupracoval. 
Poslední ulici město pojmenovalo po jednom ze zachráněných dětí Pavlu Khonovi. Foto: Antonín Zvěřina

Strážníci pomáhají s covidem

Město Třebíč má nové ulice

Prodají část 
polikliniky

Prodej Stomatologické polikliniky 
v ulici Vltavínská společnosti Lékař-
ský dům plánuje město Třebíč. Jed-
ná se o zastavěnou plochu a nádvoří 
o výměře 1076 metrů čtverečních. 
Prodejní cena činí téměř 18 milionů 
korun. 

Kupní cena bude uhrazena do pěti 
let od podpisu kupní smlouvy v ter-
mínech a splátkách, uvedených v 
kupní smlouvě. Současně bude sjed-
náno předkupní právo jako právo 
věcné a zástavní právo. To znamená, 
pokud by chtěl nový majitel budo-
vu prodat, musí ji přednostně nabíd-
nout městu. Po dobu 50 let tam 
musí být prováděny převážně lékař-
ské služby. 

Starosta Pavel Pacal upozornil, že 
Lékařský dům má objekt a poze-
mek v dlouhodobém pronájmu a 
město se službami má ty nejlepší 
zkušenosti. „Protože lékařský dům 
míní do objektu investovat, je logic-
ké, aby byl vlastníkem,“ poznamenal 
Pacal. 

Doplnil, že město nemá zájem, 
aby v budově byly umístěny jiné 
aktivity než lékařské služby. Pacal 
zdůraznil, že prodej nijak nesouvisí 
s využíváním přilehlého parkoviště. 
Naznačil, že o prodej mohl usilovat i 
jiný zájemce. 

„Město nemělo a nemá zájem získat 
co nejvyšší cenu. Má zájem, aby tam 
nadále fungovaly lékařské služby, se 
kterými jsou spokojeni nejen obyvatelé 
Třebíče. Fungování polikliniky jako cel-
ku nám závidí nejen města na Vysoči-
ně,“ zdůraznil Pacal. -zt-
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Babické procesy přivedly 
Tomáše Rohovského k příběhu 
prvního poúnorového politic-
kého procesu v Třebíči. 

� Antonín Zvěřina

Jak jste přišel na příběh, o kte-
rém se toho dosud mnoho nevě-
dělo?

Zajímají mě babické procesy, kte-
ré se odehrály od roku 1951. Jeden z 
nich, tzv. druhý babický proces, se v 
listopadu 1951 konal i v bývalém ki-
ně Moravia. Navštěvoval jsem archi-
vy, hledal jsem pamětníky. Málo-
komu se o té době chce mluvit. Já 
shodou okolností narazil na Zdeň-
ku Pavlíkovou, která mě na příběh 
třech mladých lidí, o nichž publikace 
pojednává, přivedla. 

Její maminka byla v babickém pro-
cesu odsouzena k třinácti letům 
vězení, její sestřenice Helena Nestro-
jilová, která byla hospodyní u faráře 
v Horním Újezdě, k jedenácti letům 
vězení.

Paní Pavlíková se mi při vyprávě-
ní o Babicích zmínila o Vlastě Mál-
kové, která bydlela u nich v ulici. Ta 
byla v roce 1948 odsouzená za to, 
že vydávala a šířila společně s další-
mi dvěma mladými lidmi protistátní 
letáky. 

To pro mě byl zcela neznámý pří-
běh, a začal jsem proto po jeho akté-
rech, tedy spíš po jejich potomcích, 
pátrat, navštívil jsem archivy a kniha 
byla na světě. 

Kdo ve vašem příběhu nejvíce 
figuruje a kdy se přesně odehrál?

Kromě paní Málkové to byli Miloš 
Wasserbauer a Vladimír Neradil, 
stejně jako ona pocházející z Třebí-
če. Letáky šířili v létě 1948, proces s 
touto trojicí začal 3. prosince 1948. 
Vzhledem k tomu, že kniha vyšla 
začátkem prosince, dala by se chápat 
jako jakási vzpomínka na 72. výročí 
této nešťastné události.

Málková a Wasserbauer byli členy 
strany národně socialistické a Mál-
ková i členkou Sokola. Wasserbauer 
byl synem živnostníka a stavební fir-
ma Neradilova otce byla v Třebíči 
hodně populární.  

Přibližte ten příběh.
Trojice mladých lidí z Třebíče tisk-

la a šířila protistátní letáky po Třebí-
či a okolí. Celkem se jednalo o sedm 
druhů letáků, vytiskli jich zhru-
ba tisíc, ale tehdejší bezpečnostní 
složky jich zajistily ani ne polovinu. 
Miloš Wasserbauer a Vlasta Málko-
vá je vymýšleli a tiskli, Miloš Neradil 
jim je pomáhal šířit.

Poslední jmenovaný proto dostal 
„pouze“ 18 měsíců odnětí svobody, 
Málková s Wasserbauerem pět let 
těžkého žaláře. Posledně jmenovaný 
převážnou část trestu strávil na těž-
bě uranu ve slavkovské oblasti. Utr-
pěl tam úraz páteře a trest mu byl 
nepatrně zkrácen. Uranové pracov-
ně nápravné tábory vznikaly od roku 
1949 a Miloš Wasserbauer byl jed-
ním z jejich prvních vězňů. Společ-
ně s ním tam byli například i někteří 
mistři světa v hokeji ze Stockholmu. 

Vlasta Málková byla úřednicí ve 
firmě Josefa Šilhana, která mu byla 
znárodněna a on tam v té době půso-
bil jako národní správce. Právě tam 
měla na cyklostylu letáky tisknout. A 
právě k panu Šilhanovi se také vzta-
huje jeden střípek v třebíčské histo-
rii. Navštívil jsem totiž i jeho potom-
ky a dozvěděl se, že pan Šilhan byl v 
padesátých letech odsouzen za spe-
kulantství při prodeji zemědělských 
komodit. Ovšem jeho čin nenapl-
ňoval skutkovou podstatu, takže 
pan Šilhan sám na sobě bohužel také 
pocítil jeden z „justičních omylů“ 
tehdejšího režimu.

Máte informace, jak probíha-
ly výslechy v procesu Málková a 
spol.?

Nelidskými metodami, to zname-
ná bitím a psychickým nátlakem, 
byli přinuceni vypovídat tak, jak si 
přál tehdejší režim. Konkrétní meto-
dy jsou zadokumentovány ve spise k 
odvolacímu řízení ze šedesátých let a 
zmínili mi je i blízcí odsouzených, se 
kterými jsem měl možnost hovořit. 
Sestra Vlasty Málkové Jarmila Fraň-
ková mi sdělila, jak paní Málková po 
výsleších vypadala - přesto po návra-
tu z vězení doma vždy svoji, respek-
tive vinu všech tří, popírala. Říkala: 
„Ano, letáky existovaly, ale vyráběla 
je jiná skupina lidí.“ 

Co letáky obsahovaly?
Jeden nadpis z letáku je i názvem 

publikace. Ze soudních materiá-
lů víme, že tam byla citace noviná-
ře Ferdinanda Peroutky, text, který 
sděloval, že nyní jsou lidé vykořisťo-
váni státem, a jiné. Ale žádný kon-
krétní leták jsem ve spisech nedo-
hledal. Jsou tam podrobně popsány, 
ale originály chybí. Proto se obracím 
na veřejnost, zda je někdo nevlast-
ní. Mezi lidmi měly úspěch, proto 
věřím, že se nějaký najde. Byl by to 
další střípek do mozaiky příběhu.

Je tady ještě nějaký podobný pří-
běh, který ještě není zmapovaný?

Ano, třeba právě zmíněné babic-

ké události stále nejsou zmapova-
né dokonale. Počtem odsouzených 
a rozsudky, kdy jedenáct osob bylo 
popraveno a několik desítek lidí 
obdrželo dlouholeté tresty odnětí 
svobody, to byl monstrproces, který 
v našem kraji neměl obdoby. Právě 
druhý babický proces, který je tolik 
zajímavý i pro Třebíč, si pořádné 
zmapování zaslouží. 

Co máte v plánu?
Rád bych zpracoval příběh jezuity 

Jana Krajcara. Za pomoci faráře od 
sv. Martina Františka Práta se skrý-
val několik měsíců na třech různých 
místech v Třebíči. Od nás se přesu-
nul do kláštera v Rajhradě u Brna, 
kde mu úkryt poskytla Matka Mar-
ta Vintrová. Odsud, respektive z Br-
na, odjel na kole k hranicím, kte-
ré překročil, a v Římě pak působil 
jako profesor na teologické fakultě a 
Východním ústavu. Jako zdravotník 
byl od roku 1944 příslušníkem naší 
zahraniční armády ve Velké Británii. 
Takovýchto případů tady určitě bylo 
víc, procesy byly do poloviny pade-
sátých let na denním pořádku. 

Jak jste se vlastně dostal k histo-
rii?

Zajímal jsem se o ni odmala, vedl 
mě k tomu tatínek. Velice často jsme 
jezdili po různých památkách a tatí-
nek mi kupoval  historickou litera-
turu. Jako dítě jsem třeba překopal 
zahradu a dělal archeologický prů-
zkum. 

To znamená zaměření na středo-
věk?

Zabývám se historií celkově. Hlá-
sil jsem se dokonce na archeologii a 
byl jsem přijat ke studiu středověké 
archeologie v Plzni. Bohužel mi neu-
možnili tuto školu studovat dálkově, 
a tak jsem studium ukončil.

Přesto, spolupracujete s archeo-
logy?

Ano, pomáhal jsem například při 
průzkumech na Karlově náměs-
tí v Třebíči, ale i na jiných místech 
v kraji. Například v Nové Říši, Hro-
tovicích nebo na hradu Roštejn. Ale 

zdůrazňuji, že nejsem vystudovaný 
archeolog, spíš bych se nazval kopá-
čem.   

Kde jste se všude na náměstí na 
průzkumu podílel?

Na západní části náměstí, kde pro-
bíhá v současnosti, jsem se toho neú-
častnil, ale pracoval jsem v Jejkovské 
bráně či od sousoší svatých Cyrila a 
Metoděje směrem k radnici. 

Překvapil vás nějaký objev na 
náměstí?

Je jich mnoho, proto vypíchnu 
jeden z prvních. Osobně mě hned na 
začátku průzkumu zaujal hrotitý pří-
kop u pošty v Jejkovské bráně. Tam 
jsem při začišťování objevil fragment 
poháru z přelomu středověku-novo-
věku. Z kuriozit můžu jmenovat tře-
ba rybářský háček či středověké jeh-
ly. Jde o věci denní potřeby, které se 
hledají opravdu špatně. Ale k nále-
zům mi nepřísluší se vyjadřovat, 
výzkum vede Aleš Hoch z Jihlavy. To 
je ten, na koho se musíte obrátit.

Která doba vás ještě zajímá?
Doba kamenná všeobecně, eneolit, 

halštat, latén, doba římská, stěhování 
národů… Díky průzkumu na Karlo-
vě náměstí, ale nejen jemu, jsem 
musel oprášit své nepatrné znalosti 
středověku a pustit se do studia dal-
ší literatury. Třeba v keramice nesku-
tečně plavu. 

Říká vám něco jméno historik 
Rudolf Fišer?

Samozřejmě, jeho literární počiny 
mám přečtené snad všechny. Sou-
časný průzkum vnitřního města ale 
naznačuje, že se nejstarší historie 
středověké Třebíče bude muset čás-
tečně přehodnotit.

Ve vaší prvotině se zaměřujete 
na četnictvo. To vás zajímá z jaké-
ho důvodu?

Historie ozbrojených a bezpeč-
nostních složek první republiky mě 
zajímala už dávno. Hlavně opevnění. 
Proto jsem si jeden bunkr u Vratění-
na i koupil. Specializaci na bezpeč-
nostní složky, protože se nejednalo 
pouze o četnictvo, ale i o finanční 
stráž, uniformovanou a neunifor-
movanou stráž bezpečnosti, což je 
oficiální název tehdejší policie, mi 
takto do hloubky přineslo až zjiště-
ní, že jejich problematika byla dlou-
ho opomíjena a odborná pojednání 
z doby před rokem 1989 vyznívala 
spíše negativně. Tak jsem sepsal svo-
ji prvotinu o četnické stanici v Třebí-
či-Borovině.

Takže, jak se vám líbí seriál Čet-
nické humoresky?

Autora předlohy Michala Dlou-
hého znám, poskytl mi některé 
podklady do mých prací, které se 
četnictvem zabývají. Jeho knížky 
jsou zajímavé, seriál určitě také, ale 
jsou tam některé nepřesnosti, kte-
ré budou nejspíš souviset s divác-
kou sledovaností. Například k tomu, 
aby šel četník ve službě do hos-
pody, musel mít patřičný důvod a 
jeho nadřízený s tím byl seznámen. 
Nepřipadalo v úvahu, aby si v uni-
formě sedl na pivko.

První politický proces odnesli tři mladí lidé

TOMÁŠ ROHOVSKÝ se svou novou publikací. Foto: Milan Krčmář
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Muži:
60 m Tobiáš Dvorský  7,06
100 m Daniel Kincl  11,38
200 m Aleš Svoboda  22,92
400 m Michal Krátký  50,62
800 m Tadeáš Janík  1:54,37h
1500 m Tadeáš Janík  4:09,21h
3000 m Michael Jakůbek  8:40,86h
5000 mb 16:30,62
10000 m David Nezveda  34:43,08
Půlmaraton David Nezveda  1:29:28
Chůze 10 km Karel Konečný  61:43
110 m př. Aleš Svoboda 16,00
400 m př. Michal Krátký 56,28
3000 m př. Karel Konečný 13:06,04
4 x 100 m Höfner Machotka Kincl 
Svoboda  43,74
4 x 400 m Havlík Machotka Trojan 
Přibyl  3:30,81
Výška Adam Havlíček  186 cm
Tyč Adam Havlíček  451 cm
Dálka Adam Havlíček  647 cm
Trojskok Aleš Svoboda  13,58
Koule Aleš Svoboda  13,94
Disk Jiří Kliner   37,43
Kladivo Ondřej Tomek  44,69
Oštěp Ondřej Dolák  48,47

Ženy:
60 m Viktorie Kulhánková  7,96
100 m Aneta Kühwegová  12,91
200 m Aneta Kühwegová  25,97
400 m Aneta Kühwegová  59,59
800 m Denisa Zahrádková  2:32,87h
1500 m Marie Fučíková  5:16,88
3000 m Nikola Procházková
  11:27,61
60 m př. Veronika Janíčková  8,92
100 m př. Kristýna Všetečková  15,60
400 m př. Kristýna Všetečková  67,15
4 x 100 m V. Staňková Kühwegová 
Všetečková Spoustová   51,81
4 x 400 m Dobešová Fialová V. a K. 
Staňková  4:31,63
Výška Renata Láníková  166
Tyč Pavlína Konečná  221
Dálka Vendula Staňková  528
Trojskok Andrea Bartoňková  10,44
Koule Nela Netoličková  10,29
Disk Nela Netoličková  31,23
Kladivo Barbora Keliarová  24,39
Oštěp Kateřina Staňková  35,43

Obtížně se komentují tabulky třebíč-
ských atletů po sezoně, která se zdála 
být na jaře ohrožena, ale nakonec se 

v ní uskutečnila téměř všechna mis-
trovství republiky a proběhly všech-
ny (byť zkrácené) soutěže družstev. 
Obtížnost není v tom, že by kvalit-
ních výkonů a úspěšných závodníků 
bylo málo. Naopak, bylo jich hodně a 
těžko se z nich vybírá.

Přísně matematicky jsou nejúspěš-
nějšími atlety sezony Aleš Svoboda, 
který vyhrál tabulky ve čtyřech indi-
viduálních disciplínách a běžel v nej-
rychlejší sprinterské štafetě, Aneta 
Kühwegová se skórem 3 + 1, Adam 
Havlíček a David Nezveda se 3 prven-
stvími, Kristýna Všetečková s počtem 
2 + 1 a Tadeáš Janík, Michal Krátký, 
Karel Konečný a Nela Netoličková, 
kteří byli nejlepší vždy ve dvou dis-
ciplínách. Zajímavý výsledek má na 
kontě Vendula Staňková, která kromě 
prvenství v dálce byla členkou obou 
nejrychlejších štafet. 

Jiný pohled ukáže srovnání s histo-
rickými, čerstvě stoletými, tabulka-
mi, do nichž nově pronikli, nebo svá 
dosavadní postavení zlepšili Aleš Svo-
boda, David Nezveda, Michal Krátký, 
Adam Havlíček (2. ve skoku o tyči), 
Aneta Kühwegová, Kristýna Všeteč-
ková, Marie Fučíková, Nikola Pro-
cházková, Renata Láníková 4. mezi 
výškařkami), Pavlína Konečná (3. ve 
skoku o tyči), Andrea Bartoňková a 
Kateřina Staňková.  

Zmínku zaslouží premiéry čtrnácti-
letých sester Staňkových i stejně staré 
Renaty Láníkové, vysvětlení je nutné 
k zápisům opor předchozích sezony 
Michaela Jakůbka, Tadeáše Janíka, 
Veroniky Janíčkové a Tobiáše Dvor-
ského. Ani jeden z nich neabsolvo-
val v třebíčském dresu letní sezonu: 
Michaelův čas na 3000 m byl dosažen 
v hale v americkém Johnson City, kde 
studoval, po jarním návratu do ČR 
se už na dráze neobjevil, Tadeáš měl 
skvělou halu, pak ale po přechodu k 
brněnskému trenérovi ztratil formu i 
motivaci a sezonu ukončil, Veronika v 
jarním termínu přestoupila do Olym-
pu Brno a nejsmutnější rok měl Tobi-
áš, který kvůli zlomenině nohy přišel 
nejdřív o halu, a protože se zranění v 
létě znovu vrátilo, absolvoval jen jedi-
ný závod.

 Milan Zeibert    

Teprve šestnáctiletý Adam Havlí-
ček se podle hlasování trenérů stal 
vítězem už 27. ročníku ankety Atlet 
Třebíče. Není zdaleka prvním takto 
mladým atletem roku: jeho trenér 
Jiří Kliner a po něm i sprinter Tobi-
áš Dvorský ji vyhráli dokonce jako 
patnáctiletí, juniorský mistr v deseti-
boji Jiří Sýkora ve stejném věku jako 
Adam. 

O jeho prvenství rozhodlo stříbro 
z MČR ve skoku o tyči (spojené s 
osobní rekordem v hodnotě 451 cm) 
a bronz z halového MČR v sedmi-
boji. Za ním skončil jen o rok starší 
Ondřej Veselý, bronzový medailista z 
republikového šampionátu na 300 m 
překážek, a třetí byl osmistovkař 
Tadeáš Janík, který si z MČR junio-
rů v hale přivezl také bronz. 

V kategorii žactva hlasující nejvíce 
ocenili výkon Renaty Láníkové, kte-
rá skočila do výšky 166 cm, což jí na 
mistrovství republiky vyneslo rov-

něž bronzovou medaili. A kov stejné 
hodnoty vybojoval na patnáctistovce 
také Vilém Vostal a v anketě obsadil 
druhou příčku. 

Za oběma medailisty se umísti-
la mladší žákyně Anna Kučeríková, 
která vyhrála republikové tabulky 
v hodu míčkem (65,58 m) i v hodu 
oštěpem (39,64 m). Mezi veterány 
byl vyhodnocen pouze vítěz katego-
rie a tím se jednoznačně stal Karel 
Konečný, třetí na veteránském MČR 
jak v chůzi na 10 km, tak v běhu na 
3000 m překážek.  

Výsledky 27. ročníku ankety 
Atlet Třebíče: 1. Adam Havlíček 
(trenér Jiří Kliner), 2. Ondřej Vese-
lý (tr. Josef Vomela), 3. Tadeáš Janík 
(tr. Jan Nechvátal). Žactvo: 1. Rena-
ta Láníková (tr. Vratislav Fišera), 2. 
Vilém Vostal (tr. Jan Nechvátal), 3. 
Anna Kučeríková (tr. Vratislav Fiše-
ra). Veteráni: Karel Konečný. 

 Milan Zeibert

Atletem Třebíče je Havlíček

Třebíčské atletické tabulky 2020:

až 5 000 Kč
na očkování pro 
čtyřčlennou rodinu 

Možnost změny zdravotní pojišťovny 
platí od 1. ledna do 31. března 2021. 

Klientské centrum Třebíč 
Bedřicha Václavka 12   
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 ŠKODA 

SCALA

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA SCALA: 4,7–5,1 l/100 km, 106–116 g/km

se zvýhodněním až

              Kč

Vůz ŠKODA SCALA na vás čeká v akční nabídce s 0% úrokem, povinným ručením
 jen za 125 Kč měsíčně a výkupním bonusem ve výši 20 000 Kč za váš stávající  vůz. 
V rámci paketu Mobilita PLUS navíc získáte prodlouženou záruku až na 5 let.  
Více informací o nabídce naleznete na webových stránkách našeho dealerství
 nebo na skoda-auto.cz. S výběrem vozu vám rádi poradíme také telefonicky.

Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA SCALA 1.0 TSI 70 kW v ceně 417 900 Kč, při financování se ŠKODA Financial Services v ceně 417 900 Kč, splátka předem 208 950 Kč (50 %), výše úvěru
208 950 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 208 950 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 231 654 Kč, RPSN vč. pojištění 6,893 %, délka úvěru 24 měsíců, 
poslední nerovnoměrná splátka 125 370 Kč, měsíční splátka úvěru 3 483 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 4 429 Kč, úroková sazba p. a. 0,00 %. ŠKODA Pojištění Standart obsahuje havarijní 
pojištění, povinné ručení  (10% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry jsou: věk klienta 50 let 
a běžné použití vozu.  Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou 
závazkový vztah.

Přivítejte zimu v novém voze ŠKODA

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Produktový
bonus 18 300 Kč

Výkupní bonus
20 000 Kč

Mobilita Plus Nulový úrok + POV
125 Kč měsíčně

Pojištění schopnosti
splácet
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TŘEBÍČ PŘIPRAVILA POZEMKY K BYDLENÍ  
V NOVÉ LOKALITĚ ZA POLIKLINIKOU VLTAVÍNSKÁ 
AUKCE SE USKUTEČNÍ V BŘEZNU
Celkem čtyřicet dva nových pozemků pro samostat-
né rodinné domy připravuje město Třebíč v místě 
zvaném Za poliklinikou. Prvních dvanáct míří do 
prodeje zájemcům formou aukce, která se uskuteč-
ní 8. března a 10. března od 15.00 v zasedací míst-
nosti A043 přízemí Městského úřadu na Masaryko-
vě náměstí.

Starosta Třebíče Pavel Pacal očekává velký zájem. „V případě 
úspěšného prvního kola aukcí připravíme co nejdříve pokračo-
vání, abychom mohli uspokojit další zájemce o stavbu rodinných 
domů,“ potvrdil a dodal, že vytváření míst pro bydlení se Třebíč 
věnuje posledních šest let velmi intenzivně.  

DO TŘÍ LET MAJÍ BÝT RODINNÉ DOMY 
ZKOLAUDOVANÉ
Do aukce jsou připraveny pozemky určené pro stavbu samo-
statně stojících rodinných domů. Stavba může být jedno či dvou-
podlažní. Střechy budou ploché a všechny střešní konstrukce 
ukončující stavbu na úrovni jednoho podlaží budou řešeny for-
mou tzv. zelených střech v souladu s podmínkami Územní stu-
die lokalita Za poliklinikou. Budoucí majitelé se zaváží ke zko-
laudování domu do konce roku 2024. 

JAK BUDE AUKCE PROBÍHAT? 
Pro účast v aukci je nutné složit na účet města finanční částku 
ve výši 150 000 Kč. Aukce pro konkrétní pozemky se budou ko-
nat při účasti minimálně dvou zájemců, kteří složili tuto jistinu. 
V případě, že zájemce vydraží nabízený pozemek, nemůže se již 
zúčastnit dražby dalších nabízených pozemků. Minimální příhoz 
u každého nabízeného pozemku je 20 000 Kč. S ohledem na epi-
demickou situaci bude přístup do místnosti na městském úřadě 
umožněn pouze těm, kteří s účastní aukce. Vyvolávací cena jed-
notlivých pozemků byla stanovena znaleckým posudkem a činí 
1810 Kč/m2.

PŘEHLED POZEMKŮ
Pozemky č. 1, 2, 3, 10, 11, 12 jdou do aukce 8. března, 
pozemky č. 13, 14, 15, 29, 30, 31 dne 10. března.

pozemek parcelní 
číslo výměra vyvolávací cena 

vč. DPH
minimální 

příhoz 
finanční 
jistota

č.1 820/240  779 m2 1 410 000 Kč 20 000 Kč 150 000 Kč
č. 2 820/241  755 m2 1 370 000 Kč 20 000 Kč 150 000 Kč
č. 3 820/242  733 m2 1 330 000 Kč 20 000 Kč 150 000 Kč

č. 10 820/249  631 m2 1 150 000 Kč 20 000 Kč 150 000 Kč
č. 11 820/250  742 m2 1 350 000 Kč 20 000 Kč 150 000 Kč
č. 12 820/251  775 m2 1 410 000 Kč 20 000 Kč 150 000 Kč
č. 13 820/258  671 m2 1 220 000 Kč 20 000 Kč 150 000 Kč
č. 14 820/259  747 m2 1 360 000 Kč 20 000 Kč 150 000 Kč
č. 15 820/260  745 m2 1 350 000 Kč 20 000 Kč 150 000 Kč
č. 29 820/268  628 m2 1 140 000 Kč 20 000 Kč 150 000 Kč
č. 30 820/275  677 m2 1 230 000 Kč 20 000 Kč 150 000 Kč
č. 31 820/276  689 m2 1 250 000 Kč 20 000 Kč 150 000 Kč

VŠE, CO VÁS ZAJÍMÁ, NAJDETE 
NA WEBU TREBICZIJE.CZ
Kompletní podmínky a další informa-
ce najdete na webu www.trebiczije.cz 
v sekci Rezidenti / Pozemky pro indi-
viduální výstavbu. Na tomto webu se 
můžete také podívat na virtuální pro-
hlídku nově vznikající čtvrtě. Zájemci 
se mohou přijít na pozemky podívat 
i osobně, jsou volně přístupné.

www.trebiczije.cz

Incomingový tým
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AGRO ŠKOLA – zemědělská škola 21. století
Firma AGRO 2000 s.r.o. se svý-

mi zemědělskými podniky ve sku-
pině se rozhodla založit soukromou 
střední školu zemědělskou. Motivem 
bylo, aby předešla odlivu zaměst-
nanců ve svých fi rmách, především z 
důvodu odchodu do důchodu, a aby 
zájemcům o studium nabídla kvalitní 
odborné zemědělské vzdělání. Firma 
školu podporuje fi nančně i odborně.

Jsme malá škola, která se zabývá 
vzděláváním výhradně zemědělských 
maturitních i učebních oborů. Zahá-
jili jsme výuku 1. září 2017. 

Škola je situována v krásném ven-
kovském prostředí v rozsáhlém are-
álu bývalé hájenky u obce Pozďatín 
v okrese Třebíč. V budově školy jsou 
učebny s moderní výukovou techni-
kou, chemická a biologická laboratoř. 
V každé učebně je umístěn datapro-
jektor a v jazykové učebně interaktiv-
ní tabule. 

Žáci mají k dispozici pro praktic-
ké vyučování i volnočasové aktivity 
vlastní školní statek, kde se žáci sta-
rají o ovce a koně. V areálu školy se 
nachází nově zrekonstruovaný domov 
mládeže s jídelnou a prostorem pro 
volnočasové zázemí žáků. Lokalita je 
dobře dostupná z širokého regionu 
díky vlakovému i autobusovému spo-
jení, zastávky jsou přímo u školy. 

Žáci mohou využívat i služeb škol-
ního autobusu, který pravidelně 
zajišťuje svoz z Třebíče. Škola nabízí 
kvalitní vzdělání v souladu s moder-
ními trendy z oblasti zemědělství.  
K tomu značným způsobem přispívá 
jak zapojení odborníků z praxe pří-
mo do výuky, tak i výkon specializo-
vaných činností v jednotlivých země-
dělských družstvech. 

Předností školy je omezení počtu 
žáků v ročníku, což umožňuje indi-
viduální přístup ke každému z nich. 
Žáci se tak mohou sami rozvíjet z hle-
diska svých schopností a zájmů. Výu-
ku zajišťují kvalitní pedagogové se 
znalostmi moderních trendů ve vzdě-
lávání, a to s ohledem na požadavky 
reálné praxe. Celková kapacita školy 
je 90 žáků.

Odborná praxe žáků je částečně 
zajišťována v areálu školy, jehož sou-
částí je školní statek s koňmi, ovce-
mi, fóliovníkem, pokusnými poli, 
bylinkovou zahradou či žákovskými 
záhony. Velice aktivní a osvědčená 
spolupráce probíhá s blízkou biofar-
mou Ostrovec, která se zabývá eko-
logickým chovem ovcí a zpracová-
ním mléčných produktů. Žáci tak 
mají možnost pozorovat celý cyklus 
živočišné výroby od porodů jehňat po 
výrobu sýra.

Pro volnočasové vyžití žáků nabí-
zí škola hned několik zájmových akti-
vit. Mezi nejžádanější patří jezdectví, 
myslivost, přírodovědný kroužek, vče-
lařství, rybářství či sportovní aktivi-
ty. Velice aktivní škola je také v oblas-
ti spolupráce s vysokými školami či 
vědecko-výzkumnými institucemi. 

Na základě uzavřeného memoranda 
probíhají společné aktivity například 
s Agronomickou fakultou Mendelo-
vy univerzity v Brně, která je vyhle-
dávaná absolventy školy. Letos škola 
uzavřela partnerství s Okresním mys-
liveckým spolkem Třebíč, který bude 
pro naše žáky zajišťovat i organizaci 
zkoušek z myslivosti.

Škola se aktivně zapojuje do růz-
ných projektů, které jsou zaměře-
ny buď na zvýšení vybavenosti ško-
ly, nebo na inovace vzdělávacích 
programů, na podporu vzdělávání 
pedagogů, kariérové poradenství, 

zapojení odborníků z praxe do vzdě-
lávání, stáže pedagogů u zaměstna-
vatelů. Jsou to především projekty 
Šablony II pro střední školy a I� P I 
(Učíme se ze života pro život), který 
připravil Kraj Vysočina.

Školní podniky
Abychom žáky co nejlépe připra-

vili pro vstup do praxe, zahájili jsme 
projekt Školní podniky. Každý žák si 
vybere jeden podnik, ve kterém bude 
pracovat. Podmínkou je, aby žák spl-
ňoval zaměření podniku v souladu se 
svým studijním oborem. 

Cílem projektu je, aby si žáci všech 
ročníků vyzkoušeli, jaké je budovat 
hodnoty společné práce v jednom 
podniku. Postavení v podniku je jed-
noduché, žák 4. ročníku je pro kolegy 
v podniku takovým poradcem/men-
torem (jeden žák). 

Ředitelem podniku je žák 3. roční-
ku, jelikož již má určité odborné zna-
losti a zkušenosti. Jeho zástupcem je 
žák 2. ročníku nebo 3. ročníku, aby 
mohl být příští rok již plnohodnot-
ným ředitelem. Žáci 1. ročníku jsou s 
prací podniku seznamováni průběžně 
a získávají zkušenosti. Vše pod dohle-
dem odborného garanta. 

Činnost podniků bude každoročně 
vyhodnocena a proběhne i závěrečná 
zemědělská konference, při níž bude 
hodnotící komise složená ze zřizo-
vatele, vedení školy a zástupců fi rem. 
Nejlepší projekty budou odměněny.

Portfolia
Každý žák si po dobu svého vzdělá-

vání eviduje vlastní portfolio. Smys-
lem je evidovat prospěch, motivaci ke 
studiu, plány do budoucna, popis vol-
nočasových aktivit. Součástí portfolia 
je i evidence odborné praxe, u které 
je nutné mít schválenou náplň práce. 
Evidence funguje jako jediný doklad 
o absolvované odborné praxi. Důvo-
dem, proč se portfolia zavedla, je, že 
žáci, učitelé, rodiče, zřizovatel školy i 
budoucí zaměstnavatelé mají přehled 
o práci žáka za celou dobu studia.

Stipendia
Vzhledem k rozšíření nabídky vzdě-

lávání škola upravila i princip vyplá-

cení stipendií. Nově se zohledňuje 
klasifi kace žáka, hodnocení odbor-
né praxe a vlastní aktivita žáka. Škola 
vyplácí stipendia žákům maturitních 
oborů a Kraj Vysočina vyplácí učeb-
ní obory. Vyhodnocení probíhá kaž-
dé pololetí.

Prospěchové a zemědělské stipendi-
um – každé do výše 3500 Kč za polo-
letí.

Společenské stipendium – do výše 
2000 Kč za pololetí.

Zemědělská olympiáda
V souladu s naším přesvědčením, že 

zemědělská škola má co nabídnout 
dospívající generaci, jsme se rozhodli 
na jaře uplynulého roku zorganizovat 
zemědělskou olympiádu. První kolo 
bylo realizováno formou on-line. 

Rozeslali jsme formulář se základní-
mi otázkami týkajícími se rostlinné, 
živočišné výroby a fi nanční gramot-
nosti. Byli jsme potěšeni, ukázalo se, 
že zemědělství spoustu dětí zajímá. 
Pro ty, kteří prokázali své znalosti 
dosažením potřebného počtu bodů, 
jsme zorganizovali prezenční kolo 
zemědělské olympiády přímo na naší 
škole. 

Znalosti žáků základních škol byly 
příjemným překvapením. Všichni 
zúčastnění obdrželi diplom a věc-
né ceny. Těší nás, že někteří účast-
níci olympiády se stali novými žáky 
školy. I pro letošní školní rok počítá-
me s organizací zemědělské olympi-
ády. Právě putují do základních škol 
pozvánky a instrukce, jak se přihlá-
sit. Věříme, že i přes současnou složi-
tou situaci se nám podaří olympiádu 
uskutečnit, buď prezenční, případně 
distanční formou. Mo� em letošního 
ročníku bude: Práce v zemědělství je 
poslání, které sytí svět.

Propagace školy
Rádi bychom, aby na naší škole stu-

dovali motivovaní, zapálení žáci pro 
zemědělství, aby je výuka bavila a 
aby po absolvování školy své znalos-
ti a dovednosti uplatnili v zemědělské 
praxi. Proto je naší snahou, aby se o 
škole vědělo, a k tomu slouží různé 
možnosti propagace. 

Škola vydává několikrát ročně 

AGROMAGAZÍN, který informuje 
zájemce o studium i příznivce školy o 
aktuálním dění ve škole. Právě vyšlo 
podzimní číslo, které si můžete pro-
hlédnout na našich webových strán-
kách www.agroskola.eu. Magazín je 
distribuován do základních škol v 
Kraji Vysočina a škola je rozesílá i na 
základní školy v dalších regionech. 

V letošním roce na AGRO škole 
natáčela Agrární komora a Zeměděl-
ský svaz ČR krátká videa. Ve videu 
zveřejněném na kanálu Zemědělství 
žije! je názorně ukázáno, že země-
dělství je opravdovým povoláním 
s budoucností. Nejen že je kladen 
ve všech směrech důraz na automa-
tizaci, lepší zacházení s přírodou, 
moderní stroje či pečlivou péči o 
dobytek, ale už i na škole je žák bed-
livě školen odborníky z reálné praxe. 
Agrární komora se v pořadu Potra-
viny z domoviny přímo zaměřila 
na naši školu a je možné natočené 
video zhlédnout na stránkách agrární 
komory.

Formou propagace školy je i pořá-
dání letních příměstských táborů pro 
žáky základních škol přímo v areá-
lu školy. Nadšení účastníci táborů se 
seznamovali s chovem ovcí, výrobou 
sýra, poznávali přírodu, prováděli pří-
rodovědné pokusy, vyráběli herbáře. 
Další oblíbenou aktivitou byla jízda 
na koni, střelba ze vzduchovky a úvod 
do světa myslivosti. 

Nechyběly ani ukázky činnosti Poli-
cie ČR nebo Hasičského záchranné-
ho sboru z obce Pozďatín. Okolí ško-
ly děti prozkoumaly díky tematické 
hře Legenda o hradním strašidle, na 
jejímž konci byl ukrytý poklad. Děti 
byly s programem tábora velmi spo-
kojené a celá řada z nich projevila 
zájem o studium na naší škole. I letos 
budeme v pořádání příměstského 
tábora pokračovat.

Další výhody studia:
• studium je bezplatné
• získání řidičského oprávnění B, T, 

učební obor i C
• uplatnění absolventů 
• podpora žáků při studiu na vyso-

kých školách od zřizovatele školy
Ing. Eva Novotná,

 ředitelka školy
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Třebíčské gymnázium letos osla-
ví 150. výročí založení. Na stu-
denty i absolventy čeká mnoho 
akcí spojených s oslavami, které 
vyvrcholí 9. října 2021. Tato škola 
nabízí především skvělou přípra-
vu na vysokoškolská studia růz-
ného zaměření. Současně usiluje 
o rozvoj osobnosti každého stu-
denta a snaží se je tak připravit na 
povolání budoucnosti.

 
Gymnázia prodlužují studentům 

čas pro rozhodnutí o budoucí karié-
ře a dávají jim základy širokého spek-
tra oborů. Toto může být obrovskou 
výhodou na měnícím se trhu práce v 
budoucnosti. 

Nový školní vzdělávací program 
Gymnázia Třebíč kombinuje všeobec-
nost s možností se profi lovat. Studenti 
v 1., 2. a 3. ročníku získají základy vše-
obecně vzdělávacích předmětů, čímž 
mají delší čas pro rozhodnutí, kterým 
směrem se dále vzdělávat. 

„Ve 3. ročníku se začíná studium indivi-
dualizovat. Studenti absolvují šest hodin 
ve třech různých seminářích podle vlast-
ní volby. Ve 4. ročníku si mohou vybrat 
třináct hodin v pěti různých seminářích 
podle zvolené specializace a povinné hodi-
ny už jsou sníženy na minimum,“ vysvět-
lila ředitelka školy Alice Burešová.

 
Zajímaví absolventi, 
o kterých je slyšet

Gymnázium dává prostor nadaným 
studentům a poskytuje jim systema-
tickou podporu. A možná právě proto 
vzešlo z této školy mnoho úspěšných 
osobností. „Oslovujeme zajímavé absol-
venty, se kterými děláme rozhovory nebo 

online besedy. Záznam besed, rozhovory 
i zdravice našich zajímavých absolven-
tů mohou zájemci vidět na webu infor-
mujícím o oslavách a akcích spojených s 
výročím, 150.gtr.cz,“ uvedla zástupkyně 
ředitelky gymnázia Lenka Chybová. 
Doposud se představil například he-
rec Ondřej Halámek, reportér Bohu-
mil Vostal, vědkyně v Curychu Gabrie-
la Malenová nebo lékař Jakub Kazda. A 
chystá se řada dalších.

 
Výzva pamětníkům

Gymnázium hledá své absolventy a 
pedagogy. „U příležitosti výročí školy 
chceme shromáždit dokumenty, fotogra-
fi e či artefakty, které se k minulosti školy 
nějak vztahují a dosud nám zůstaly utaje-
ny. Zajímají nás osobní vzpomínky, třídní 
kroniky, deníky, seznamy, fotografi e, sta-
ré školní tiskoviny, časopisy, almanachy, 
výroční zprávy, fotografi e tříd i učitelské-
ho sboru. Máte-li cokoliv, čím byste mohli 
doplnit pestrou historickou mozaiku a ilu-
strovat dějiny naší školy, napište na email 
bendap@gtr.cz,“ řekl koordinátor oslav 
a pedagog gymnázia Petr Benda.

Gymnázium slaví 150 let

Proč se přihlásit 
na Gymnázium Třebíč?

1.  Zavádíme do praxe nové peda-
gogické postupy zaměřené na rozvoj 
osobnosti a silných stránek studentů.

2. Podporujeme studenty tak, aby 
z nich vyrostly samostatné a sebevě-
domé osobnosti schopné spolupra-
covat, ale i hledat nové cesty.

3. Inspirujeme se příklady dobré 
praxe českých i zahraničních škol.

t02-gyD

Gymnázium
Dr. Karla Polesného Znojmo

gymzn.cz

ČTYŘLETÝ 
 

 

 

OSMILETÝ 
 

 

 

DVOJJAZYČNÝ 
 

 

Vyber gympl!

Jsme partnerskou školou MU Brno,  
fakultní školou Filozofické fakulty MU Brno  
a Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové.

5. 2. 2021 od 15 h on-line
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
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Prémiový bezdrátový internet

JaroNet 500
500 Mbps/150Mbps

 

JaroNet 200
200 Mbps/100Mbps

JaroNet 100
100 Mbps/50Mbps

561 205 500
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videoBoS - video svatebního dne, matu-

ritního plesu, firemní prezentace. Živé 
vysílání. Letecké video a foto.  Přepis - 
rodinných nahrávek (VHS, miniDV, HDD 
kamer) a 8 mm filmů na DVD. Tvorba 
internetových stránek včetně eshopu.
Více na www.video-kameraman.cz, 
Tel.: 608 855 607

Video a internet

Koupím

Ostatní

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 

Opravy střech, komínů, okapů, nátěry, 
výmaz hřebenáčů, rozpočet zdarma.
Tel.: 736 649 470

ČIŠTĚNÍ koberců a SEDACÍCH souprav, 
Tel: 608 700 515 

www.cistenikobercutrebic.cz

Kominictví
Opravy střech

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 

Potřebujete TONERY a náplně do 
tiskárny? Naše kvalitní kompatibilní 
cartridge a tonery šetří Vaši peněženku! 
Internetové ceny a věrnostní slevy. Drtivá 
většina typů SKLADEM!  www.treb-
servis.cz. Tel.: 604 911 211, OC Amos 
- Komenského nám. 1045/18 - hned 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 motocykly, automobily a 
jejich díly. Motory, cokoli kdekoli...
Tel.: 736 649 470

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

Řez ovocných stromů. Tel.: 605 155 499
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
 - Klubovna u rybníka „Babák“, 
kontakt Ing. Ladislav Tomáš, 

tel : 776 143 134

Vzhledem k současné epidemiologické situaci 
vycházky a akce budou na individuálních domlu-
vách jednotlivců. Informace o následujících 
akcích si předem ověřte u pořadatelů nebo navš-
tivte www.kct-trebic.webnode.cz

6. 2. 2021 Zimním Podoubravím, turistický 
pochod v Sobíňově, cíl v hospodě u Štefana, tra-
sy pěší a lyže vlastní nebo od pořadatelů, 15 a 20 
km. Trasu si volíme ze Sobíňova podle pořadate-
lů nebo a) z Chotěboře údolím Doubravy 10 km, 

b) z Chotěboře přes Libice a Sloupno 21 km, c) z 
Vítanova přes Veselý kopec a Údavy 17 - 19 km, 
d) z Přibyslavi přes Žižkovu mohylu a Havlíčko-
vu Borovou 21 km. Stačí příchod do cíle. Odjezd 
vlakem z Třebíče hl. n. v 6.15 / z Boroviny v 6.18. 
Návrat vlakem ze Sobíňova v 15.26.

13.- 17. 2. 2021 Zimní přejezd Jizerských 
hor, akce vhodná pro běžkaře, ubytování na lůžku 
a polopenze je na osadě Jizerka - Stará Pila. Jedná 
se o 1denní túry. Trasy v NE, PO a ÚT 10 až 30 
km: Orle - Jizerský Stog - Smrk - Jizerka, Souš - 
Protržená přehrada - Knajpa - Jizerka, Jelení stráň 
- Smrk - Smědava – Jizerka. Odjezd vlakem v SO z 
Třebíče v 4.46 přes Jihlavu do Kořenova, pak 7 km 
na lyžích na Jizerku, zpět ve ST vlakem z Kořeno-
va v 10.04.

14. 2. 2021 Za svatým Valentýnem, turistická 
vycházka KČT Čeřínek, start v 11 hodin v Ran-
tířově, cíl kaplička Rounek, trasa 10 km. Odjezd 
vlakem z Třebíče hl. n. v 9.15 / z Boroviny v 9.18 
(přestup Jihlava). Návrat vlakem z Rantířova v 
13.08, 17.08 (přestup Jihlava), 14.49 (přestup 
Kostelec).

21.- 24. 2. 2021 Šumava v okolí Prášil, auto-
busový výlet vhodný pro běžkaře, ubytování v 
chatě KČT v Prášilech u Železné Rudy. Stravo-
vání: polopenze. Odjezd z Třebíče v 7.00 hod. 
od AN. Ne: Pláně - Churáňov - Horská Kvilda - 
Modrava, Po: sedlo pod Špičákem (Gerlova Huť) 
- jezero Laka (nebo Zhůří) – Prášily, Út: Prášily - 
Poledník (1315 m) - Javoří pila - Srní, St: Modra-
va - pramen Vltavy - Knížecí pláně – Kvilda. -zt-

Turistika

6. 2. sobota  MUDr. Bartoňková Olga  Vltavínská 1346  Třebíč 568 808 274
7. 2. neděle  MUDr. Bednářová Marie  Zdislavina 11  Třebíč  568 824 359 
13. 2. sobota  MDDr. Bělková Anna  JemDent s.r.o., Budějovická 1192  Jemnice  606 035 265
14. 2. neděle  MUDr. Blažek Ivan  Komenského nám. 30  Jaroměřice  568 440 495
20. 2. sobota  MDDr. Blažek Jan  STRONG DENT s.r.o., Sv. Čecha 840/39  674 01 Třebíč  568 844 002
21. 2. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898  Náměšť n. Oslavou   568  620 248
27. 2. sobota  MUDr. Cafourek Jiří  Vltavínská 1346   Třebíč  568 843 787
28. 2. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898  Náměšť n. Oslavou   568  620 248

Služby LSPP stomatologické na ÚNOR 2021
sobota, neděle, svátek: 9-12 hodin

Rok 2020 byl velmi speciálním 
rokem pro Klučovku, běh z Třebí-
če na Klučovskou horu. Akce slavi-
la jubileum, 40. výročí. Pořadatelé 
proto chtěli připravit ojedinělý pro-
gram. 

„Veškeré přípravy bohužel přerušil 
covid-19 a organizátoři prožívali vel-
ké zklamání, že nemohli udělat tento 
speciální ročník v běžném režimu,“ při-
znala hlavní organizátorka Zuzana 
McBain. 

„Na druhou stranu se nám nechtělo 
jen nečinně přihlížet a čekat, co bude. 
Proto se pořadatelé Klučovky rozhod-
li, že zkusí udělat tento oblíbený závod 
virtuálně. Byla to velká výzva, protože 
nikdo na Třebíčsku ještě žádný virtuál-
ní závod nepořádal,“ netajila McBain.

Pořadatelé měli obavy, jak vše 
zvládnou a jak tuto změnu přijmou 
příznivci tohoto závodu. Byli ale 
mile překvapeni z pozitivních ohlasů 
na tuto novinku. Letos se nově moh-
li závodu zúčastnit i chodci na tra-

tích pět a deset kilometrů. 
To přivítali nadšenci s velkým 

úspěchem. Závod byl virtuální, tak 
se ho mohli zúčastnit sportovci z 
celé České republiky. Stal se dokon-
ce i mezinárodní, protože se ho 
zúčastnili sportovci až z daleké 
Austrálie - Gold Coast. 

„Účastníci se přihlásili z Prahy, 
Opavy, Znojma, Teplic, Klatov a dal-
ších míst z celé České republiky, ale 
srdce Klučovky stále tlouklo v Třebíči. 
Závodu se zúčastnilo celkem přes 170 
sportovců,“ informovala McBain. 

Doplnila, že nejmladšímu bylo 4,5 
roku a nejstaršímu přes 70 let. „Jsem 
moc ráda za všechny organizátory, že 
jsme tradici nepřerušili a že se závod 
setkal s kladným ohlasem ze strany 
účastníků. Při letošním 41. ročníku nám 
snad budou přát okolnosti, abychom se 
setkali na tomto závodu v již normál-
ním nastavení s tradičním svařákem 
a česnečkou,“ dodala organizátorka 
Zuzana McBain.

Tradiční Klučovka se uskutečnila 
virtuálně a účastnili se jí i chodci

ANI VIRTUÁLNÍ Klučovka nepoka-
zila účastníkům dobrou náladu.

 Foto: archiv pořadatelů

Členové třebíčského skautu přišli v závěru loňského 
roku s nabídkou pomoci městu v boji proti covidu-19. 
Konkrétně nabídli pravidelnou dezinfekci veřejných 
prostor v domech s byty se zvláštním určením v ulicích 
Koutkova, Fr. Hrubína a Myslbekova, které vlastní měs-
to Třebíč.

„Dezinfekce probíhá i v rámci úklidu těchto budov, ale 
protože zde bydlí zejména riziková skupina obyvatel, pomoc 
skautů v domovech přijali s nadšením,“ popsal pomoc 

skautů místostarosta města Miloš Hrůza.
Město dodalo dezinfekci i potřebné ochranné pomůc-

ky. Od listopadu probíhá pomoc pravidelně a je znát, že 
se nemíjí účinkem. Také díky ní bylo v těchto zařízeních 
zaznamenáno jen minimum případů onemocnění.

„Skautům patří veliké poděkování. Svým přístupem a 
konáním tak naši skauti bezezbytku naplňují třetí bod své-
ho desatera, které zní, skaut je prospěšný a pomáhá jiným,“ 
doplnil Miloš Hrůza.  -zt-

Led Na Hvězdě 
je záchranou

Nedávno otevřenou ledovou plochu 
Na Hvězdě si mohli zájemci o veřej-
né bruslení pořádně užívat jen pár 
dní, než přišlo zpřísnění anticovido-
vých opatření. I za současných vlád-
ních nařízení ale stále zůstává poslední 
záchranou pro krasobruslařky a hoke-
jisty, kteří na krytých zimních stadio-
nech nemůžou trénovat vůbec.

„Zájem o bruslení Na Hvězdě je od ote-
vření areálu opravdu velký. Z měsíce pro-
vozu jsme ale mohli nabídnout veřejné 
bruslení za symbolickou částku 50 korun 
na hodinu bohužel jen sedm dní. To ješ-
tě platilo omezení na maximální počet 
50 osob,“ říká Jan Urbánek, předseda 
baseballového klubu Třebíč Nuclears, 
který ledovou plochu na okraji Třebíče 
provozuje. 

Ještě před Vánocemi se ale epidemio-
logická situace v zemi zhoršila tolik, že 
limit padesáti osob byl nejdříve snížen 
na šest a následně až na dvě osoby 
bruslící v jednom sektoru.

„Najednou jsme stáli před otázkou, 
zda provoz přerušit, nebo jej přizpůsobit 
tak, abychom splnili všechny podmínky. 
Nakonec jsme se rozhodli jít cestou sou-
kromých pronájmů a jsme rádi, že tak 
můžeme alespoň trochu pomoct spor-
tovcům, kteří by jinak nemohli trénovat 
vůbec,“ popisuje další vývoj situace 
Urbánek.

„Cena dva tisíce korun za hodinu pro-
nájmu bohužel odráží provozní náklady, 
které jsou neúprosné. Abychom udělali 
bruslení dostupnější, snažíme se alespoň 
formou speciálních akcí cenu pronájmu 
na vybraná časová okna občas snížit,“ 
dodává Jan Urbánek. -zt-

Průzkum zjistí 
stav střechy

Podrobný průzkum, kompletní sta-
tické posouzení střechy včetně změn 
zatížení souvisejících s plánovanou 
revitalizací zimního stadionu a zpraco-
vání prováděcí studie rozhodla zadat 
třebíčská rada města. Akce si vyžádá 
asi 600 tisíc korun. Starosta Pavel Pacal 
připustil, že průzkum má dopodrobna 
zjistit stav střechy v souvislosti s pláno-
vanou opravou areálu. 

Připomněl, že město má z minulos-
ti se střechou neblahé zkušenosti. Při 
jejím pádu na ledovou plochu došlo i 
k úmrtím. Projektovou dokumenta-
ci bude mít město k dispozici v první 
polovině roku 2021. S realizací město 
plánuje možnost využití dotace.  -zt-

Pandemii si vzali za své i skauti, 
poděkoval jim místostarosta Hrůza
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Třebíčské noviny

Při tradičním vyhlašování nejlep-
ších hráčů každoročně zaplní base-
ballisté Třebíče po ukončené sezó-
ně stadion Na Hvězdě. Letošní 
protiepidemická opatření bohužel 
podobné setkání nedovolují. 

„Rozhodli jsme se proto k mimořád-
nému kroku a jména oceněných hráčů 
dnes zveřejňujeme pouze prostřednic-
tvím tiskové zprávy. Slavnostní cere-
moniál s předáním zlatých sošek by-
chom rádi uspořádali jako součást 
zahajovacího utkání Extraligy na 
jaře,“ vysvětlil sportovní manažer 
klubu Nuclears Pavel Jozek, který 
jako trenér dosáhl v letošním roce 
s týmem starších žáků do 11 let na 
největší úspěch Třebíče, bronzové 
medaile z mistrovství České repub-
liky.

Muži Nuclears letos dokázali bez 
zahraničních posil v napínavé nad-
stavbě o extraligu udržet nejvyšší 
soutěž pro Třebíč i na příští rok. V 
nadcházející sezóně vystřídá u áčka 
na trenérském postu Jana Urbánka 
Američan Jeffrey Barto. Výběrové 
řízení je vypsáno také na šéftrenéra 
třebíčské mládeže. V klubu tak dou-
fají, že by nějaký cenný kov mohl 
zacinkat i v roce 2021.

Rekapitulace letošních výsled-
ků a jména nejlepších hráčů v 
jednotlivých kategoriích za rok 
2020:

� PŘÍPRAVKA U6 – hlavní tre-
nér Milan Pekárek, nejlepší hráč 
obrany Daniel Hotový, nejlep-
ší pálkař David Caha, skokan roku 
Izabela Komínková, nováček roku 
Štěpán Man, nejužitečnější hrá-
či Tobias Komínek, Václav Novák, 
Jiří Pálka, Anna Pekárková, Medard 
Procházka, Vojtěch Topil, Lukáš 

Adam, David Caha, Vanessa Kazdo-
vá, Matěj Khek, Marika Krejsková, 
Adam Novák, Matyáš Pavlík, Nela 
Sojková, Martin Solař, Adam Šetler, 
Daniel Švestka, Vojtěch Topil, Ela 
Vybíralová, Marián Zámečník, 
Dominik Beníček, Matěj Blažek, 
Dan Cendelín, Jan Horký, Daniel 
Hotový, Izabela Komínková, Voj-
těch Krátký, Štěpán Man, Jakub 
Mezlík, Eliška Pavjantková, Eliš-
ka Plavjantková, Petr Popelář, Smil 
Procházka, Martin Račický, Karel 
Řezník, Kamila Řezníková, An-
na Solařová, Derik Taras, František 
Urbánek, Stela Vladeková, Franti-
šek Weigner.

� MLADŠÍ ŽÁCI U7 – hlavní 
trenérka Michaela Hobzová, nej-
lepší hráč obrany Michael Kurucz, 
nejlepší pálkař Tobiáš Caha, skokan 
roku Tomáš Peprle, nováček roku 
Jiří Hájek, nejužitečnější hráči Sta-
nislav Blažíček, Michael Hruban, 
Jakub Man, Tobiáš Caha, Filip Fol-
týn, Michael Kurucz, Tomáš Peprle, 
Lev Procházka, Stanislav Bureš Jiří 
Hájek, David Caha, Daniel Hotový.

� MLADŠÍ ŽÁCI U8 – 3. místo 
na Českém baseballovém poháru 
Morava, 4. místo v regionální sou-
těži, hlavní trenérka Michaela Hob-
zová, nejlepší hráč obrany Dominik 
Kliner, nejlepší pálkař Adrian Bato-
ra, skokan roku Vojtěch Hrozníček, 
nejužitečnější hráč Barbora Dvořá-
ková, nováček roku Karla Jonášová.

� MLADŠÍ ŽÁCI U9 – 14. mís-
to na mistrovství ČR, 9. místo v 
regionální soutěži, hlavní trenér 
Petr Kuchařík, nejlepší hráč obrany 
Ondřej Krátký, nejlepší pálkař Jan 
Novák, skokan roku Jakub Svobo-

NEJVĚTŠÍM úspěchem baseballového klubu Třebíč Nuclears byl v roce 2020 zisk bronzových medailí na mistrovství České republiky, které vybojoval tým starších žá-
ků do jedenácti let let. V horní řadě zleva: hlavní trenér Pavel Jozek, Alex Veselý, Kristýna Kuchaříková, Daniel Doběš, Martin Doseděl, Vojtěch Příhoda, Šimon Balog, 
Pavel Chytka, Jakub Kliner a trenér Roman Veselý. Ve spodní řadě zleva: Pavel Dohnal, Veronika Karlovská, Michal Kraus, Jan Jaroš, Tadeáš Dobrovolný, David Jílek 
a David Sobotka. Foto: Robert Vávra

Baseballisté vyhlásili nejlepší hráče

da, nejužitečnější hráč Patrik Dose-
děl, nováček roku Mario Masia.

� MLADŠÍ ŽÁCI U10 – 4. mís-
to v regionální soutěži, 7. místo 
na Českém baseballovém poháru, 
hlavní trenér Zdeněk Kutílek, nej-
lepší hráč obrany Vojtěch Příhoda, 
nejlepší pálkař Alex Veselý, skokan 
roku David Sobotka, nejužitečněj-
ší hráč Daniel Dobeš, nováček roku 
Michal Kraus.

� STARŠÍ ŽÁCI U11 – 2. mís-
to v regionální soutěži,  3. místo na 
mistrovství ČR, hlavní trenér Pavel 
Jozek, nejlepší hráč obrany David 
Sobotka, nejlepší pálkař Kristýna 
Kuchaříková, skokan roku Šimon 
Balog, nejužitečnější hráč Jakub 
Kliner, nejlepší nadhazovač Daniel 
Dobeš.

� MLADŠÍ KADETI U13 – 
3. místo v regionální soutěži, 2. mís-
to v kvalifikaci na mistrovství ČR, 
5. místo na mistrovství ČR, hlavní 
trenér Pavel Jozek, nejlepší nadha-
zovač Denisa Šustrová, nejužiteč-
nější hráč Pavel Peroutka, skokan 
roku Tomáš Příhoda, nejlepší pál-
kař Martin Vybíral, nejlepší hráč 
obrany Mario Miklovič.

� KADETI U15 – 3. místo v regi-

onální soutěži, 6. místo na mistrov-
ství ČR, hlavní trenér Jan Gregor, 
nejužitečnější hráč Adam Veselý, 
nejlepší pálkař Jakub Čevela, nej-
lepší hráč obrany Pavel Jozek, nej-
lepší nadhazovač Adam Veselý, sko-
kan roku Filip Kollmann.

� JUNIOŘI U18 – 6. místo v 
Extralize do 18 let a 4. místo na 
kvalifikaci o mistrovství ČR, hlavní 
trenér Jan Gregor, nejlepší nadha-
zovač Petr Tretera, nejlepší pálkař 
Adam Veselý, nejlepší hráč obrany 
Tomáš Nahodil, nejužitečnější hráč 
Filip Kollmann, skokan roku Jan 
Urbánek.

� JUNIOŘI U21 – 5. místo v 
juniorské Extralize, hlavní tre-
nér Zdeněk Kutílek, nejlepší hráč 
obrany Robin Vávra, nejlepší pál-
kař Patrik Kadrnožka, skokan roku 
Roman Dvořák, nejužitečnější hráč 
Dominik Doležal, nejlepší nadha-
zovač Lukáš Pacal.

� MUŽI – 8. místo v Extralize, 
hlavní trenér Jan Urbánek, nejlepší 
hráč obrany Kamil Pejchal, nejlep-
ší pálkař Robin Vávra, skokan roku 
Milan Prokop, nejužitečnější hráč 
Kamil Pejchal, nejlepší nadhazovač 
Lukáš Hlouch.   -zt-
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MÁTE PŘIPOJENÍ OD KONKURENCE? PŘIPRAVÍME 
NABÍDKU JEN PRO VÁS!

800 555 025 www.starnet.cz/akce

MÍSTNÍ

TECHNIK
Ů

ODBORNÝ TÝM

AKCE 

pro
 Tře

bíčs
ko

 

TV A INTERNET

platí na půl roku, poté 250 Kč/měs.
95 Kč

/měs.

TV PROMO ZDARMA 
JEDNODUCHÁ INSTALACE
SILNÝ WIFI ROUTER
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