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SPORTOVNÍ HRY. Celkem čtyři soutěžní disciplíny museli absolvovat klienti Alzheimer centra Třebíč. Vydatně jim přitom 
pomáhaly děti ze Základní školy Světlo.  Foto: Antonín Zvěřina

Třebíčská radnice hodlá zajis-
tit bezpečí obyvatel města, situaci 
bedlivě sleduje.

� Antonín Zvěřina

Na třebíčskou radnici se obrátil 
otevřeným dopisem zastupitel Sta-
nislav Neuman (Společně otevřeme 
Třebíč). Upozornil na množící se 
konflikty s Romy, kteří se přistěho-
vali do Třebíče.

„Již několik měsíců se občané Třebí-
če setkávají s problematickým, až kri-

minálním chováním. Na celém úze-
mí města Třebíč probíhají provokace, 
dochází k okrádání občanů, k fyzic-
kým útokům a k rasistickým projevům 
ze strany nově přistěhovaných Romů,“ 
píše Neuman v dopise. 

Upozornil na událost, kdy v sobotu 
5. června kolem druhé hodiny ranní 
byl na kulturní akci Zámostí v mod-
rém brutálně napaden sedmi Romy 
a zkopán do hlavy jeho kamarád, 
který nakonec skončil s podezřením 
na krvácení do mozku na pět dní v 
nemocnici. 

„Domnívám se, že pokud by se stal 
obětí takového útoku méně fyzicky 
zdatný nebo starší člověk, tak by takto 
brutálně vedený útok nepřežil,“ uvádí 
Neuman. 

„Chci zdůraznit, že třebíčské romské 
rodáky znám, některé z nich mnoho let 
a vím, že drtivá většina z nich se cho-
vá slušně. Důrazně žádám vedení měs-
ta, městskou policii a Policii ČR o zjed-
nání nápravy a řešení vzniklé situace,“ 
píše mimo jiné Neuman. 

 (Pokračování na str. 3)

Zastupitel upozornil na konflikty

Vyvěsí vlajku
Vyvěsit moravskou vlajku na budo-

vě radnice na Karlově náměstí v Tře-
bíči 5. července letošního roku v 
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a 
Metoděje rozhodla rada města. Sta-
rosta Pavel Pacal připomněl, že cen-
trální náměstí zdobí sousoší s těmi-
to světci a i to přispělo k rozhodnutí. 
Město již má vlajku k dispozici.  –zt-

Začala výstava 
o Baťově cestě 

Návštěvníci třebíčského Ekotech-
nického centra Alternátor mohou 
nově zhlédnout výstavu věnující se 
obchodní cestě kolem světa, kterou 
podnikl Jan Antonín Baťa se svý-
mi spolupracovníky v roce 1937. 
Výstava se koná u příležitosti výro-
čí zakoupení amerického letounu 
Lockheed L-10 Electra pro Baťovy 
závody.  -zt-

Expozice 
připomíná historii 

počítačů
Výstava Retrogaming, počátky 

osobních počítačů u nás, potrvá 
v Muzeu Vysočiny Třebíč do 29. srp-
na. Největší pozornost je na výsta-
vě věnována počítačovým hrám a 
domácím počítačům a konzolím z 
80. let.  -zt-
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KOSENÍ trávy kosou patří k velkým uměním. O tom se mohli přesvědčit návštěv-
níci Centra lidové tvořivosti v sobotu 26. června. Ještě před sečením je třeba kosu 
dobře naklepat.  Foto: Antonín Zvěřina

Centrální Karlovo náměstí 
není průjezdné, znamená to ve 
městě další dopravní kompli-
kace. 
� Antonín Zvěřina

Další komplikace pro dopravu přes 
Třebíč začaly od počátku července. 
Centrální Karlovo náměstí se zcela 
uzavřelo všem motorovým a nemoto-
rovým vozidlům, s výjimkou povole-
nek. 

Se svojí plochou kolem 2,2 hekta-
ru patří třebíčské Karlovo náměstí k 

největším v republice. Rekonstruk-
ce, která začala na podzim roku 2020, 
je zhruba v polovině. Nejvíce práce se 
podařilo dokončit pod povrchem.

Dokončeny jsou zemní práce na 
výměně vodovodu, kanalizace, ply-
novodu, umístění optických kabe-
lů, dokončují se rozvody elektřiny. 
Na horní straně náměstí se pokládají 
obrubníky a připravují speciální místa 
s hlínou pro usazení vzrostlých stro-
mů.

Podzemní retenční nádrž na dešťo-
vou vodu je hotová, nyní se budou 
připravovat jámy pro umístění pod-

Opravy náměstí se přesunuly

Sekáči ukázali svoje umění

Základní kurz Bazální stimulace 
v ošetřovatelské péči v IGF Alzhei-
mer centru v Třebíči se uskutečnil pro 
pečovatelky, zdravotní sestry a akti-
vizační pracovnice. Lektorkou kurzu 
byla Bc. Helena Dvořáková, DiS., člen-
ka Mezinárodní asociace Bazální sti-
mulace. 

Bazální stimulace je určena všem 
nemocným, kteří mají narušenou nebo 
omezenou schopnost vnímání, komu-
nikace a pohybu. Jde například o paci-
enty v bezvědomí, po poranění mozku, 
nemocné s hypoxickým postižením 
mozku, s Alzheimerovou chorobou, 
s hemiplegickým postižením, pacien-
ti v apalickém stavu, umírající, seniory 
s poruchou mobility nebo zdravotně 

postižené. Je-li prostředí nemocného 
člověka málo podnětné, dochází k 
otupování jeho smyslů. A právě bazál-
ní stimulace poskytuje klientům nové 
stimuly prostřednictvím individuální, 
efektivní, terapeutické a humánní ošet-
řovatelské péče.  

Klientům jsou zprostředkovány vje-
my vlastního těla a stimuluje se vnímá-
ní vlastního organismu, což jim umož-
ní lépe vnímat okolní svět, navázat 
s ním kontakt a komunikaci a zlepší 
funkce jeho organismu. Bazální stimu-
lace zohledňuje životní návyky, zvyky, 
prožitky a osobnost člověka bez ohle-
du na míru jeho postižení, tedy jeho 
aktuální tělesný, mentální a duševní 
stav.  -zt-

Kurz pomůže personálu

Všech 42 nabízených parcel v loka-
litě za poliklinikou v Třebíči pro indi-
viduální výstavbu prodalo město Tře-
bíč. Prodávalo je formou elektronické 
aukce. Přihlásilo se do ní více než 140 
zájemců. 

„To znamená, že asi sto zájemců jsme 
nemohli uspokojit. Město proto plánuje 
připravit další lokality,“ naznačil staros-
ta Pavel Pacal. Informoval, že během 
aukce nedošlo k žádným problémům. 

„Vyvolávací ceny stanovil znalecký 
posudek a činily 1810 korun za metr 
čtvereční. Dosažené částky přesáhly tři 
tisíce korun za metr čtvereční. To jsme 

nečekali, ale odpovídá to současné době,“ 
poukázal Pacal.  

Celkem aukce přinesla městu více 
než 140 milionů korun. Pacal upřesnil, 
že další stavební pozemky město plá-
nuje v lokalitě Nehradova a předpo-
kládá jejich nabídku již v roce 2023.

Připustil, že cena prodávaných 
pozemků ovlivní cenu pozemků, kte-
ré bude město v budoucnu vykupovat, 
směrem nahoru. Připomněl, že v loka-
litě před poliklinikou město nabídne 
pozemky pro řadovou výstavbu. Pro-
dej předložila rada města ke schválení 
zastupitelstvu. To ji schválilo. -zt-

Město prodalo všechny parcely

Sportovní hry pro klienty Alzheimer 
centra Třebíč se uskutečnily ve čtvrtek 
24. června. Zúčastnily se jich také děti 
ze Základní školy Světlo. „Spolupráci 
s touto školou jsme si zvolili z důvodu, že 
se nachází v blízkosti centra,“ informo-
vala organizátorka Šárka Majerová.  

Doplnila, že účelem je propojit vazby 
mezi dvěma odlišnými sociálními sku-
pinami – klienty centra a žáky prvního 
stupně základní školy. Dále o obohace-
ní klientů energií věkově odlišné gene-
race, vzájemného sdílení a podporu při 
společné aktivitě. Sportovní hry pro 
smíšené týmy nabídla čtyři stanoviště. 
V každém týmu bylo pět dětí a pět kli-
entů centra. 

„Soutěže se uskuteční v kriketu, v petan-
qu, v kuželkách a v házení kroužků. Pro 

děti jsme navíc připravili tvořicí kou-
tek, skákání v pytli a chybět nebude ani 
občerstvení. Odměnou pro všechny účast-
níky budou diplomy, ledňáčky a perníko-
vé medaile, které upekli naši klienti,“ sdě-
lila Majerová. 

Mezi hlavní priority Alzheimer cen-
tra patří umožnit důstojný a kvalitní 
život lidem s tímto druhem nemoci. 
Rodiny mohou navštěvovat své blízké 
v centru po celý den. Klienta si mohou 
vzít na procházku, navštívit ho na 
pokoji nebo si ho vzít i mimo centrum 
na několik dní. 

Centrum zajišťuje veškerou zdra-
votnickou i ošetřovatelskou péči. Pro 
klienty jsou připravovány různé akti-
vizační činnosti – arteterapie, muziko-
terapie, canisterapie apod. -zt-

zemních kontejnerů na tříděný odpad. 
Zhotovují se konstrukční vrstvy pro 
silnici, v západní části veřejné plo-
chy náměstí jsou konstrukční vrstvy 
dokončené.

Starosta Pavel Pacal uvedl, že chod-
níky na horní i spodní straně náměstí 
budou širší, aby tam byl prostor nejen 
pro chodce, ale například pro umísťo-
vání předzahrádek, které přispíva-
jí k životu na náměstí. Místostarosta 
Pavel Janata doplnil, že na horní straně 
na vozovce vznikne parkovací pruh. 

Revitalizace Karlova náměstí se 
dosud prodražila zhruba o pět milionů 
korun. Pacal poukázal, že cena souvi-
sí zejména s jiným podložím, které se 

v lokalitě objevilo. V některých mís-
tech pod povrchem se nacházela sláma 
a v některých se použijí i jiné obrubní-
ky. 

Připomněl, že náměstí nebude prů-
jezdné ani po revitalizaci a že rekon-
strukce náměstí skončí v září příštího 
roku. Doplnil, že na křižovatce u pošty 
pro plynulost dopravy začnou sloužit 
semafory. 

Výstavba provoz nijak neovlivní. 
„Myslíme si, že světelné zařízení bude na 
křižovatce potřebné, protože i z náměstí 
budou vjíždět vozidla. Na náměstí bude 
parkoviště a také je bude opouštět měst-
ská hromadná doprava,“ dodal starosta 
Pacal.

Sportovní hry byly úspěšné

t01-ekoD

Výzva: Pošlete nám svůj příspěvek na téma: 

Moje první zaměstnání
Vstup do zaměstnání je bezesporu významnou událostí v životě každého 

z nás. A na první práci se nezapomíná stejně, jako se nezapomíná na první 
lásku. Nebo ne?

Zkuste si vzpomenout na vaše první zaměstnání. Ne na brigádu o škol-
ních prázdninách, ale na opravdové zaměstnání, kterým jste nadobro vstu-
povali do celoživotního „pracovního procesu“. 

Byla to pro vás velká změna, když jste přišli ze školního či učňovského 
prostředí? Jaké to bylo, kde a kdy? Co pro vás bylo nejobtížnější? A jak vás 
ostatní pracovníci přijali? Byli vstřícní, přátelští, nebo přezíraví, bez zájmu, 
či zkoušeli, co vydržíte? A jak vám dlouho trvalo, než jste se zapracovali? 

Své příspěvky, které budou otištěny v Jihlavských listech, pište na adre-
su klukan@jihlavske-listy.cz nebo pošlete na Jihlavské listy, Fritzova 34, 
586 01 Jihlava.  -pk-
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emůžu si pomoci, ale za mého dětství bylo jaro 
jarem, léto létem, podzim podzimem a zima 
zimou. Nebo jsou vzpomínky vždycky krásněj-

ší než skutečnost? Asi to tak má být, že čas všechny 
události přikrášluje. 

Jako malé dítě jsem bydlelo ve Stříteži, což není ves-
nice zase tak vzdálená od Třebíče. Dokonce chvíli 
byla součástí města, ale to je zcela jiná kapitola. Za 
mého útlého dětství v okolí naší vísky nebylo mnoho 
vodních ploch ke koupání. Dneska už máme nádrž 
Markovku, ó my se máme. Ale tehdy nezbylo než 
sbalit v neděli po obědě potřebné věci a vydat se na 
dalekou pouť. Na dalekou pouť až k rybníku Horák 
u Klučova.  

Byla to pěkná štreka, ale nikdy si nepamatuji, že 
bychom my děti kňouraly, že nás bolí nožičky. Vidina 
koupání byla daleko silnější než pocit únavy. Rybník 
Horák byl v té době, na počátku šedesátých let minu-
lého století, velice vyhledávanou lokalitou i pro mno-
ho obyvatel Třebíče. Jednalo se o nevelkou vodní plo-
chu, dnes se divím, že se do ní vešlo tolik milovníků 
letní koupele. 

Přilehlá louka byla pokryta dekami se zaparkova-
nými auty, Třebíčáci tam samozřejmě nemířili pěšky, 
ale všichni už tehdy měli pro mě neskutečný přepych  
- osobní auto. Nikdy mě ani trochu nezamrzelo, že 
naše rodina automobil nevlastní, ty procházky, i když 
suchopárem, měly něco do sebe.  

Jako dítě jsem pochopitelně neuměl plavat, což se 
nelíbilo mému tatínkovi, který plavat uměl a nesne-
sl, že by jeho syn plavat neuměl. A tak jsme se často 
honili po pláni, protože jeho metody se mi zdály být 
příliš drastické, a vodní plochu jsem vyhledával jen 
když jsem byl v dostatečné vzdálenosti. 

Moje maminka plaval neuměla, bylo mi tehdy div-
né, že mě do plavání tatínek nutí a u ní ho to nechá-

vá klidným. Rybník Horák byl kouzelné místo, i když 
už tehdy se dal přejít téměř mokrou nohou, aniž by 
člověk, tedy dospělý člověk patřičného vzrůstu, musel 
použít umění plavání. Pouze uprostřed se prý nachá-
zel hlubší příkop, kde se dokonce jeden můj neopatr-
ný kamarád, starší kamarád, topil. 

Z Třebíčáků si zcela jistě pamatuji, že k Horáku 
jezdila rodina doktora Krátkého, takže jsme to měli i 
s lékařským zabezpečením. Občas se ozval z některé-
ho kouta srdceryvný pláč dítěte, když neopatrně šláp-
lo na včelu, což na ploše pokryté květenou nebylo nic 
mimořádného. 

Zpátky domů jsme s rodiči a sestrou kráčeli lesem 
a tady je velký rozdíl mezi současným a tehdejším. 
To už vzpomínky nepřikrášlí. Jednalo se o les, kde 
na mnoha místech rostly lesní jahody a v létě vydá-

valy sladké plody. Sbírali jsme je do bandasek, které 
se postupně plnily a voněly, inu voněly jako bandasky 
plné lesních jahod. Plnily se i malinami, a když jsme 
dokráčeli domů, tak je maminka rozšlehala s cukrem, 
dala nám do misek, namazala k tomu chleba s más-
lem a lepší pochoutku jsme si nemohli přát. 

Všechny dnešní moderní poživatiny se musí jít 
schovat někam do nejhlubšího kouta. A ještě větší 
pochoutka byly jahody nebo maliny našlehané s bíl-
ky. To pak tatínek, vyhlášený to kuchař bezmasých jí-
del, alespoň v naší rodině, vyrobil kupu lívanců nebo 
vdolků a ty se pak potíraly touto pochoutku a chut-
naly, inu jako lívance či vdolky s báječným pomazá-
ním. Mňam! 

Je zajímavé, že tatínek nikdy nesbíral houby, snad si 
jen pamatuji, že z lesa nosil hejna kuřátek, tedy ne že 
by je před sebou honil proutkem, jednalo se o malič-
ké houby, které se přidávaly do mléčné polévky, ale tu 
jsem jaksi nemusel a tak i ty vzpomínky spíš dopro-
vází vůně, které se z předkrmu linula. 

Občas k Horáku vyrazíme na procházku i nyní. 
Stačí přivřít oči a opět jsem dítě a opět se na pláni 
rozléhá halas lidí a občas i tranzitorák a opět vidím 
koupat se v rybníku mnoho lidí z okolních vesnic 
i z Třebíče. Dnes už se tam nikdo nekoupe. Vodní 
plocha poskytuje zázemí párku labutí, který žárlivě 
stráží plochu před nežádoucími vetřelci.    

 Antonín Zvěřina

Rybník Horák

Tak plynul čas...

N

Zastupitel upozornil na konflikty
(Dokončení ze str. 1)

Vyjádření radnice
Třebíčská radnice vydala tiskové 

prohlášení, kde stojí, že radnice už 
v průběhu května zaznamenala ná-
růst počtu nově příchozích obyvatel 
romské národnosti do Třebíče. 

Bohužel tato situace s sebou při-
nesla problémy v oblasti veřejného 
pořádku, které vygradovaly dvěma 
vážnými incidenty. Reakcí na dvě 
fyzická napadení z posledních týdnů 
je posílení pěších hlídek strážníků i 
policistů.

Město v úzké součinnosti s měst-
skou policií i Policií České republiky 
nastavilo účinná opatření. Strážníci 
a policisté se v rámci běžného výko-
nu služby budou systematicky zamě-

řovat zejména na prevenci a taková 
opatření, jejichž hlavním cílem je 
zvýšení bezpečí pro všechny Třebí-
čany.

„Aktuálně můžeme využívat a moni-
torovat dění ve městě prostřednictvím 
44 kamerových bodů, rozmístěných v 
lokalitách na základě důkladné ana-
lýzy trestné a přestupkové činnosti. 
Zvýšenou pozornost věnují strážníci 
městské policie všem rizikovým lokali-
tám, zejména v centru města,“ píše se 
v prohlášení.

„Měli jsme zasedání bezpečnost-
ní rady města, kde jsme kromě jiného 
řešili i dva incidenty z uplynulých dnů. 
Policie České republiky neregistruje v 
Třebíči nárůst kriminální činnosti,“ 
uvádí starosta Pavel Pacal (Pro Tře-
bíč). 

Připouští, že obyvatel města a jeho 

návštěvníků se velmi dotýká každé 
nevhodné chování, které nemusí být 
kvalifikováno jako trestný čin a není 
tedy vysloveně trestné. 

Lidé se bojí 
„Lidé se ale bojí, a proto se necítí v 

daném místě bezpečně, a to musíme 
velmi rychle změnit. Zvýšit pocit bez-
pečí ve městě je naší společnou priori-
tou. Proto bezpečnost v Třebíči velice 
bedlivě sledujeme, a proto jsme přistou-
pili k intenzivnějšímu zajišťování veřej-
ného pořádku,“ zdůrazňuje Pacal.

Upozorňuje, že ke konkrétnímu 
incidentu, ke kterému zastupitel na-
psal a rozeslal otevřený dopis, došlo 
na akci, kterou sám pořádal v okolí 
své provozovny a kde měli pořada-
telé podle informací ze svodky měst-

ské policie problém se zajištěním 
veřejného pořádku. 

„Celou záležitost zmíněného inciden-
tu  - fyzického napadení občana - si již 
převzala k prověřování Policie ČR. Je 
potřeba zdůraznit, že agresivní chová-
ní nám samozřejmě velmi vadí. Třebíč 
byla vždy přátelské a bezpečné město 
a my velmi usilujeme o to, aby nadále 
zůstala. Musíme zajistit, aby byli na-
ši občané v bezpečí. Zákony a pravi-
dla musí dodržovat všichni. Není ale 
v žádném případě vhodné podněcovat 
a posilovat jakoukoliv rasovou nesná-
šenlivost. Z těchto důvodů jsme oslo-
vili ubytovatele problémových etnik a 
dostalo se nám od nich ujištění, že jim 
nebude prodloužena nájemní smlouva. 
Město ve svých bytech tyto nově přícho-
zí občany neubytovává,“ dodává sta-
rosta Pavel Pacal.
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Slavnosti českého kmínu se 
uskutečnily v sobotu 19. červ-
na v Centru lidové tvořivosti 
v Třebíči. Jejím hlavním orga-
nizátorem byl Karel Jonák, 
který Třebíčským novinám 
zodpověděl několik otázek.  
� Antonín Zvěřina

Tato akce se koná s jakým cílem 
a proč v Třebíči?

Jedná se o třetí ročník akce a před-
chozí se konaly ve Velkém Meziříčí. 
Jsem rád, že letos jsme našli záze-
mí v Třebíči, v Meziříčí o ni nebyl 
ze strany některých institucí vět-
ší zájem. Už loni na podzim jsem 
se rozhodl oslovit město Třebíč, 
potažmo Muzeum Vysočiny Třebíč. 
Chtěl jsem, aby se jednalo o menší 
festival, a tady ty prostory mé před-
stavy splňují.

 
Takže se vám tady líbí?
Když jsem to tady viděl poprvé, 

hned jsem věděl, že něco takového 
hledám a maximálně nám to vyho-
vuje. Chceme, aby se lidé bavili a 
omezili jsme i počet prodejních 
stánků, což ale festival příliš neo-
vlivní. 

Čím je výjimečný český kmín?
Když jsem před sedmi lety při-

šel na Vysočinu, chtěl jsem pěs-
tovat něco, co je pro tento region 
typické. K takovým plodinám patří 
mák a český kmín. Spojil jsem se se 
sdružením pěstitelů kmínu a tak vše 
začalo.

Takže co je to český kmín?
Může se pěstovat jako ozimá plo-

dina či dvouletá. My propaguje-
me kvalitní český dvouletý kmín. 
V roce 2008 získal ochrannou 
známku původu. Ale protože je na 
poli dva roky, není pro zeměděl-
ce příliš zajímavý. Snažím se český 
dvouletý kmín zachránit a pěstovat 
bez chemie. 

Znají ho i v zahraničí?
On je více známý v zahraničí než 

v České republice. Třeba ve Fin-
sku, znám kolegu, který ho pěstu-
je ve Švédsku. Tamní pěstitelé mi 
v počátcích hodně pomohli. 

Čím je specifický?

Má vyšší obsah silic, je voňavěj-
ší, voní po mátě. Kmíny, které se 
sem dováží například z Litvy nebo 
Egypta, nejsou tak kvalitní.

Přesto je lidi kupují. 
Na českém trhu všechno řídí cena, 

ale snad se situace lepší i díky pro-
pagaci.

Přibližte pěstování dvouletého 
kmínu.

Český dvouletý kmín pochází 
z padesátých let minulého století, 
kdy se šlechtily první odrůdy, což 
trvá mezi třinácti až sedmnácti lety. 
Takovým středem kmínu na Vysoči-
ně je oblast Valče na Třebíčsku, kde 
i my kmín čistíme. Dvouletý kmín 
může ale růst v každé nadmořské 
výšce. 

Takže jak se pěstuje?
Vysévali jsme ho loni v dubnu 

s hrachem. Hrách je úžasný v tom, 
že hubí plevele a váže vzdušný 
dusík. Pěstování kmínu není jedno-
duché, ještě nyní nevíme, jak letos 
dopadneme. V loňském roce nám 
do květu přišly deště, nelétaly včely, 
úroda byla nižší. Průměrně se sklí-
zí 800 kilogramů kmínu z hektaru. 
Loni to bylo 400, i 200 kilogramů. 
Někteří pěstitelé porosty i zaoráva-
li. 

Může se vysévat i s jinou plodi-
nou?

Může se vysévat s mákem. Jen na 
doplnění, kmínová nať je výbor-
ná do salátů. Chutná mezi kedlub-
nou a mrkví. Profesionální kucha-
ři ji takto využívají. Letos vypadají 
porosty kmínu nádherně, doufejme, 
že se v nich neobjeví nežádoucí ple-
vele. Se sklizní kvůli zpoždění vli-
vem počasí počítáme v první srpno-
vé dekádě. 

Dříve rostl kmín na zahradách 
běžně. 

Takový kmín opadával, proto se 

LIDÉ si na festivalu kmínu mohli zakoupit tuto kvalitní surovinu.
 Foto: Antonín Zvěřina

Český kmín si zaslouží pozornost

Karel
Jonák

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

3. 7. sobota  MUDr. Machová Eva   Husova 898  675 71 Náměšť nad Oslavou  568 620 248
4. 7. neděle MUDr. Machová Eva   Husova 898  675 71 Náměšť nad Oslavou  568 620 248
5. 7. svátek  MUDr. Smetanová Irena  JemDent s.r.o.  675 31 Jemnice  606 035 265
6. 7. svátek  MUDr. Machová Eva   Husova 898  675 71 Náměšť nad Oslavou  568 620 248
10. 7. sobota  MUDr. Machová Eva   Husova 898  675 71 Náměšť nad Oslavou  568 620 248
11. 7. neděle  MUDr. Machová Eva   Husova 898  675 71 Náměšť nad Oslavou  568 620 248
17. 7. sobota  MUDr. Machová Eva   Husova 898  675 71 Náměšť nad Oslavou  568 620 248
18. 7. neděle  MUDr. Machová Eva   Husova 898  675 71 Náměšť nad Oslavou  568 620 248
24. 7. sobota  MUDr. Machová Eva   Husova 898  675 71 Náměšť nad Oslavou  568 620 248
25. 7. neděle  MUDr. Machová Eva   Husova 898  675 71 Náměšť nad Oslavou  568 620 248
31. 7.  sobota  MUDr. Machová Eva   Husova 898  675 71 Náměšť nad Oslavou  568 620 248

Připravují divadlo 
Agentura Harlekýn Praha a Kul-

turTop Třebíč připravují divadelní 
představení Ernest Thompson: Na 
zlatém jezeře. Uskuteční se v nedě-
li 3. října od 19 hodin v Národním 
domě. V hlavních rolích se představí 
Simona Stašová, Ladislav Frej, Mari-
ka Procházková a další. 

Romantická komedie odehrávají-
cí se v kouzelném prostředí na bře-
zích Zlatého jezera, kde tráví léto 
postarší manželé. Věčně nespoko-
jený a nepraktický profesor v penzi 
Norman a jeho chápající žena Ethel, 
starající se o muže i domácnost s 
neutuchajícím půvabem a noblesou. 
Příjezd dcery s partnerem a tvrdo-
hlavým synkem pomůže Normanovi 
vystoupit z letargie.  –zt-

začaly šlechtit odrůdy, které neo-
padávají. Mnoho lidí nejen že neví, 
jak se kmín pěstuje, ale ani jak kve-
te a že je to medonosná plodina. Je 
i protierozní. 

Dá se kmín pěstovat na zahrád-
kách?

Není žádný problém. Hodně lidí 
s tím začíná, dokonce posílají fotky 
svých porostů. 

Lidé kmín často spojují se 
zabijačkou. Na co se dá ještě 
použít?

To je pravda, že se spojuje 
s masem, chlebem a brambory. My 
ho používáme i ve sladkých jídlech, 
ovšem ve formě oleje. Dokonce 
jsme i vydali kuchařku a knížečku o 
historii českého kmínu na Vysoči-
ně. Informujeme, na co všechno se 
dá kmín využít. Kmínová silice se 
dá použít mnoha způsoby. Do kara-
mel, bramborových placek. Mys-
lím si, že tento olej má budoucnost 
v české gastronomii. Nechceme, 
aby se nám pole jen žlutila a výsled-
ný produkt se vyvážel do Německa, 
kde pole žlutá tolik nejsou. I když 
řepkový olej je velice kvalitní.

Má kmín i léčebné účinky?
Různé čaje s kmínem pomáhají už 

malým dětem se zažíváním. Výbor-
ný je na průdušky, na desinfekci 
ústní dutiny, dá se použít i na ošet-
ření ran. Když mám zahleněný krk, 
dám si malou lžičku oleje a moc to 
pomáhá. Někteří lidé říkají, že to 
dodá i životní energii. 

Dá se využít i v kosmetice?
Určitě, ale zatím o to nebyl zájem. 

Rozšiřují se plochy kmínu tady 
na Vysočině?

Myslím si, že za tři roky se nezvět-
šily. Hodně se pěstuje na Plzeňsku. 
Rozhodně by si zasluhoval větší 
podporu. 

Vyhlásili soutěž 
Vyhlásit soutěž o nejhezčí květino-

vou výzdobu se rozhodlo i letos měs-
to Třebíč. Jedná se již o pětadvacátý 
ročník. Starosta Pavel Pacal uvedl, 
že soutěž má mezi obyvateli velkou 
oblibu.  –zt-
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První klíče, které dostal, 
malého Lucase inspirovaly 
k rozsáhlé sbírce. 
� Antonín Zvěřina

Dokážete si představit, že vlast-
níte zhruba 3500 klíčů? Ne, to 
není příběh o kasaři z první 
republiky. Takovou sbírkou klí-
čů se může pochlubit desetiletý 
Lucas Kořínek z Třebíče.

A nejsou to ledajaké klíče. 
Všechny dříve pasovaly či pasu-
jí do dveří či zapalování osob-
ních automobilů. Sbírka je nato-
lik úžasná, že se Lucas dočkal 
zapsání do České knihy rekordů 
Agenturou Dobrý den v Pelhři-
mově. 

„Už od dětství trávil většinu času 
v rodinné firmě, kde opravujeme 
automobily. Asi nasákl tou atmo-
sférou a má k tomu velký vztah,“ 
říká babička Lucase Věra Kořín-
ková.  

Lucas vzpomíná, že asi ve 
třech letech dostal svoje prv-
ní klíče. Pak další a další až se 
u něho projevila záliba klíče 
sbírat. „Od dětství se mně líbily 
a chtěl jsem jich mít co nejvíce,“ 
říká. 

Jak se k nim Lucas dostává? 
Pod jejich autodílnou se nachá-
zí vrakoviště, kde už Lucase 
dobře znají a tak se jeho sbírka 
rychle rozšiřuje. „Tam chodím a 
získávám do sbírky další úlovky,“ 
nastiňuje Lucas. 

Další dostává od kamarádů, 
kteří o jeho zálibě vědí a pod-
porují ho. Ale třebíčské vrako-
viště není jediné, odkud expo-
náty do sbírky Lucas dostává. O 
jeho koníčku vědí i další, třeba 
v Holubicích za Brnem.

Skříňka na klíče
Pokud jde o skladování tako-

vého množství klíčů, Lucas má 
pro sbírku uzpůsobenou skříň a 
další má ve dvou velkých krabi-
cích. Ale to není všechno. Lucas 
se může pochlubit i vynikající 
pamětí. 

Ví přesně, jak klíč získal a 
dokonce si pamatuje, k jakému 
automobilu patřil. „O některých 
si vedu evidenci, třeba i poznávací 
značku, u některých to nedělám,“ 
vysvětluje. Tatínek doplňuje, 
že Lucas si dokonce pamatuje 
i barvu auta, ke kterému klíče 
patřily. 

Lucas přiznává, že jeho zálibě 
fandí celá rodina. Tatínek pokra-
čuje, že ta obesílá známé i méně 
známé automobilky a většinou 
se setkává s kladným ohlasem, 
takže se sbírka rozrůstá o oprav-
dové unikáty. 

Co by to bylo za sběratele 
klíčů, kdyby už ve svém věku 
nedokázal řídit osobní automo-
bil! Ale do dopravního provo-
zu samozřejmě ještě nesmí. A 
autodílna je vlastně jeho dru-
hý domov, kde okoukává, jak se 
co dělá a v budoucnu bude mít 
rodina určitě zdatného nástup-
ce. 

Když už jsme se dostali k říze-

LUCAS Kořínek má neuvěřitelnou sbírku klíčů. Foto: archiv rodiny Kořínkových

Lucas sbírá klíče od útlého dětství 

MEZI další záliby desetiletého Lucase patří závody na motokárách. 
 Foto: archiv rodiny Kořínkových

ní, Lucas závodí na motokárách, 
což je jeho další záliba. O jeho 
úspěších vypovídá sbírka trofe-
jí, která trůní na čestném místě 
v autodílně. 

„Jezdí už čtvrtým rokem Mistrov-
ství Slovenska. Je to také rodinná 
tradice. Jezdil už dědeček,“ pou-
kazuje tatínek Petr. Vracíme se 
zpátky ke sbírce a Lucas přizná-
vá, že se zálibou mezi kamarády, 
spolužáky příliš nechlubí. 

„Řeknu to jen některým,“ netají. 
Pokud jde o zápis do České kni-
hy rekordů, je to tatínkova inici-
ativa. „Myslím si, že takovou sbír-
ku automobilových klíčů nikdo 
nevlastní. A tak jsem napsal do 
Pelhřimova a Agentura Dobrý den 
o zápis projevila zájem,“ říká. 

Přiznává, že dlouho o této 
agentuře nevěděl. A trvalo dlou-
ho, než se podařilo všechny klí-
če spočítat. Lucas upozorňuje, že 
zápisem do knihy rekordů jeho 
iniciativa zdaleka nekončí a sbír-
ku dál míní rozšiřovat. 

Další klíče
Ještě prý nemá všechny, kte-

ré by chtěl. Lucas se nezaměřuje 
jen na současná auta, ale má klí-
če i k historickým vozům. Velkou 
pomocí jsou známí v Kanadě, 
kteří také sbírku pravidelně svý-
mi úlovky rozšiřují.

Do hovoru zasahuje babič-
ky, která vzpomíná, že v útlém 
věku nosil Lucas celou sbírku 
na zádech v batohu. „Teď už by 
to nebylo možné,“ poznamenává 
Lucas.  

Pokud jde o další vozidla, má i 
klíče od traktorů, takzvané bošá-
ky. A samozřejmě u některých 
jsou i přívěsky. Ptáme se na dal-
ší záliby, ale hokej či fotbal, to 
není pro Lucase ta pravá zábava. 
Těmto sportům nepropadl ani 
tatínek. Jejich život se točí kolem 
automobilů.   

A zpátky k závodění, důležitá je 
i tady podpora od rodiny. Lucas 
jezdí s číslem 18. Vysvětlení je 
prozaické, Lucas se narodil. 1. srp-
na, tedy 1. 8., takže proto ta osm-
náctka. 

„Jezdíme i do Rakouska, po celé 
republice. Koupili jsme kvůli tomu 
karavan, takže máme i odpovída-
jící zázemí. Zkrátka auta, to je náš 
život,“ říká tatínek.  

A tak se nabízí závěrečná otázka, 
co takhle si zazávodit ve formuli 
1. To považuje tatínek za nesplni-
telný sen, vzhledem k penězům. 
A v budoucnu rally nebo okruhy? 
„Baví mě obojí. Rally Dakar? Tam 
bych se ztratil,“ zní dopověď sběra-
tele klíčů Lucase Kořínka. 

A ještě k závodnické kariéře. 
Lucas se pátým rokem účastní 
Moravského poháru v kartingu, 
jezdí se na závodních tratích Čes-
ké republiky, Slovenska, Rakous-
ka a Maďarska. Tři roky závodil 
v kategorii Mladí 50-tam byly 
znát posuny, hlavně poslední rok 
v této třídě obsazoval 1. a 2. mís-
ta. Poslední roky jezdí v kategorii 
Baby 60. V této třidě je velká kon-
kurence a Lucasovo umístění se 
pohybuje na středních příčkách. 
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu ŠKODA KAMIQ: 
5,4–6,3 l (5,6–5,7 m3 CNG) / 100 km - 100,3–143,3 g/km ilustrativní foto

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

     Rozjeďte se
s akčními modely ŠKODA

   ŠKODA

KAMIQ
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Klub třebíčských turistů se roz-
růstá, otužování získává stále větší 
oblibu. 

� Antonín Zvěřina

Výroční členská schůze Klubu led-
ních medvědů Třebíč se uskutečnila na 
dětském hřišti v Kožichovicích poblíž 
oblíbené nádrže Markovka. Zprá-
vu přednesl předseda klubu Zdeněk 
Mikoláš. 

Přiznal, že uplynulá sezóna se 
nesla v jiném duchu, než na kterou byli 
otužilci zvyklí v minulosti. Připomněl 
roztříštěnost tréninků, propagačních 
akcí i různorodost názorů. 

Velice ho mrzelo, že někteří členo-
vé se na významných akcích pro veřej-
nost, ale byly to výjimky, producírovali 
zbytečně dlouho v rouše Adamově. „To 
není dobré. Někteří lidé nás sledují dlou-
hodobě a členství v našem klubu zvažují 
a to je může odradit,“ naznačil Mikoláš. 
Často se mu nelíbily při ukázkách i kos-
týmy, kdy se nejedná o nějakou taškaři-
ci.

Připustil, že při současném trendu 
otužování přijdou další skupiny nad-
šenců. Upozornil ovšem, že třebíčský 
klub je jediný zapsaný mezi podobné 
organizace, a proto se může účastnit i 
různých soutěží. 

Dotknul se i možných tréninků. 
„Velice se mi líbí prostředí Polanky pro 
dostupnost i velké parkoviště. Ozval se i 
kožichovický starosta, že by nám na je-
jím katastru poskytl zázemí. Můžeme se 
domluvit, že v září a říjnu budeme cho-
dit na Markovku, a v listopadu, v prosin-
ci, v lednu a únoru na řeku,“ nechal na 

zvážení Mikoláš. 
Doplnil, že je tu i možnost, že ve všed-

ní dny by se členové koupali v řece a 
v sobotu v nádrži Markovka. To nechal 
na zvážení členům. Upozornil ale na 
omezené možnosti parkování u nádrže 
a nebezpečné vyjíždění na frekventova-
nou silnici.

Na podzim by mohlo docházet i ke 
konfliktům s rybáři. „Když klub měl 
několik jedinců, tak to tady bylo bezpeč-
né, ale počet členů se rozrůstá a přece jen 
vidím Polanku jako ideální,“ přemítal 
Mikoláš. 

Velice ho potěšilo, že mezi členy jsou 
dvě osoby, experti na přežití, Karel Tit-
ler a Luboš Nedělka. „Mohli bychom 
zkusit pod jejich vedením třeba na Pekel-
ňáku jednu noc v zimě přespat,“ navrhl. 

Pochválil internetové stránky klubu, ale 
pokud by někdo měl zájem o písemné 
záznamy akcí doplněný fotografiemi 
jako to mají třebíčští turisté, určitě by to 
přivítal.

Připomněl zimní triatlon pořádaný na 
Markovce, který se setkal s obrovskou 
odezvou, a to i přesto, že neměl žádnou 
propagaci. „Pokud nám bude přát počasí, 
určitě bychom akci zopakovali stejně jako 
vítání jara na rybníku Kuchyňka,“ nastí-
nil Mikoláš. 

Velice ho těší, že mnozí členové při 
koupání používají záchranné bójky, 
které přispívají k větší bezpečnosti na 
akcích klubu. „Slouží to i k propagaci při 
běžném koupání,“ poznamenal Mikoláš.  

Pochválil spolupráci s městským úřa-
dem v Třebíči, což potvrdil i starosta 

Červenec – srpen 2021
PROVOZNÍ DOBA 

V ČERVENCI A SRPNU:
Ústřední budova, Hasskova ulice:
Pondělí: 8.30 – 18
Úterý: 12 – 18
Středa: 8.30 -18
Čtvrtek: 8.30 – 18
Pátek: 8.30 – 15, POZOR ZMĚNA
Po celou dobu prázdnin vchod do 

ústřední budovy z průchodu mezi Kar-
lovým a Komenského náměstím.

Pobočky Borovina a Modřínová:
Pondělí: 8.30 – 18 (přestávka poboč-

ka Borovina 12 – 13, pobočka Modří-
nová 12 – 12.30)

Úterý: ZAVŘENO
Středa: 8.30 – 18 (přestávka pobočka 

Borovina 12 – 13, pobočka Modřínová 
12 – 12.30)

Čtvrtek: 8.30 – 18 (přestávka poboč-
ka Borovina 12 – 13, pobočka Modří-
nová 12 – 12.30)

Pátek: ZAVŘENO

Lední medvědi rokovali v Kožichovicích
Pavel Pacal. Zdeněk Mikoláš dal svou 
funkci k dispozici, ale protože nikdo 
není tak zapálený do činnosti jako on, 
jeho návrh se nesetkal s odezvou. 

Následovala volná zábava, kdy vystou-
pil člen klubu Jihoafričan zpěvák a kyta-
rista Gerald James Clark s kamarádem 
Douglasem z Velké Británíe. Protože 
i klub má ve svých řadách i Aroo-
na tanečníka z New Yorku, může se 
pochlubit přízviskem mezinárodní.

  Městská knihovna

LEDNÍ medvědi se mohou pochlubit, že jim na výroční schůzi hrála mezinárodní 
kapela.  Foto: Antonín Zvěřina

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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Skupina Carmen vystoupí
ve Výčapech Na kopci

CARMEN VÝČAPY 2021
35 roků na hudební  scéně!
SOBOTA 24. ČERVENCE 

19:00 - 02:00 
přírodní amfi teátr Na kopci 

Biografi e:
Třebíčská skupina Carmen již od 

roku 2001, tedy 20 roků vystupu-
je veřejně pouze výjimečně, přede-
vším na své letní výroční akci.

U příležitosti 30. výročí zaplnilo 
třebíčský zimní stadion více než 4 
tis. fanoušků. V letošním roce osla-
ví Carmen 35. výročí.

Počátky kapely, která má za sebou 
během patnáctiletého aktivního 
působení více než 1300 vystoupení, 

především tanečních zábav, sahají 
do roku 1986.

Plné sály a venkovní areály, úspěch 
v celostátní soutěži, nahrávání 
ve studiu Propast u Petra Jandy, 
smlouva s Monitor EMI, rádiová a 
televizní vystoupení, úspěchy  v hit-
parádách, skladby jako Smrt krás-
ných srnců, Zajímáš mě, A co já, 
Na kafe!, Když ti ostříhaj tvý vlásky, 
Ukaž se mi, Střepy ve skále..a mno-
ho dalších. 

Leadery hudební party jsou zpě-
váci Vlasta Zahrádka a Petr Bende, 
kytara Luboš Denner, basová kyta-
ra Vašek Čudka, klávesy Jirka Tržil, 
bicí Michal Chaloupka, vokál Karel 
Holík.

Strážníci bodovali
Strážníci Městské policie Třebíč 

se zúčastnili 16. ročníku střelec-
kých závodů O pohár starosty měs-
ta Mikulov. Do soutěže se přihlásilo 
více než 140 střelců v 50 družstvech 
z celé České republiky. 

Třebíčští strážníci se v obrovské 
konkurenci neztratili a družstvo ve 
složení Josef Číž, Ondřej Hobza a 
Tomáš Bártík vybojovalo 17. mís-
to. Ještě větší úspěch zaznamenalo 
družstvo ve složení Pavel Jančář, Jan 
Kotlík a Zbyněk Štelcl. Ti vybojovali 
výborné 3. místo v celkovém pořadí. 
Pavel Jančář skončil v jednotlivcích 
na 10. místě.  -zt-

Podpořili kulturu
Rada města Třebíč podpořila pořa-

datele akcí Festival třebíčských kapel 
a Castle Open Air. Na každou uvol-
nila 50 tisíc korun. Starosta Pavel 
Pacal vyslovil přesvědčení, že v této 
době si podporu tyto akce zaslouží. 
Stejný organizátor v letošním roce 
zrušil akci Polanka fest, kdy požado-
val stejnou částku, a tu vrátil do roz-
počtu.  -zt-

Klub požádal 
o snížení plochy

Klub vojenské historie Diverzanti z 
Brandenburgu - airso� ový tým Tře-
bíč požádal město o snížení plochy, 
kterou využívá v katastrálním území 
Podklášteří. Rada města mu vyšla 
vstříc.  -zt-

Připravují 
optimalizaci 

Veřejnou zakázku Optimalizace 
sítě cyklotras, městský cyklookruh 
a integrační opatření pro cyklisty v 
Třebíči schválila rada města. Starosta 
Pavel Pacal připomněl, že původně 
vybraný subjekt od realizace odstou-
pil. Ten musí zaplatit dosavadní 
náklady zhruba 40 tisíc korun. 

„Je to signál i pro jezdce na kolo-
běžkách, aby věděli, kde se mají pohy-
bovat, a řidiče, že se tam mohou 
vyskytnout i tito účastníci dopravního 
provozu,“ uvedl starosta Pacal.  -zt-

Námitka byla 
opodstatněná 

Zapeklitou situaci řešila rada měs-
ta ohledně zakázky Revitalizace 
městského parku Masarykovy sady - 
Hrádek, Třebíč - I. etapa. Druhá fi r-
ma v pořadí v zákonné lhůtě podala 
námitku, která se ukázala jako opod-
statněná. Jednalo se o nabízenou 
cenu bez uvedení DPH. Zakázku tak 
získal namítající.  -zt-

Rada odložila nájem 
Rada města Třebíče souhlasí s 

odložením plateb nájemného za 
měsíc duben, květen, červen v cel-
kové výši téměř 64 tisíc korun za uží-
vání nebytových prostor na Karlově 
náměstí. Starosta Pavel Pacal dopl-
nil, že se jedná o prostory bývalé Slu-
nečnice. Rada nájem odkládá, nikoli 
promíjí.  -zt-
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Spolu najdeme 
to nejlepší řešení

ul.  
Znojemská
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OCHUTNEJ AFRICKOU HUDBU A FÉROVOU KÁVU

WORKSHOP BUBNOVÁNÍ

VÝSTAVA O  

PIVO, LIMO, ZMRZLINA

Z BALI

FAIR VÝROBCÍCH

AFRICKOU KULTURU 

V PARKU 

ZÁMKU

14:30
17:00
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Částečné zatmění Slunce mohli zájem-
ci pozorovat ve čtvrtek 10. června zhru-
ba v poledne v třebíčské hvězdárně. Pří-
liš mnoho lidí nepřišlo, inu 17procentní 
zatmění není 17procentní sleva v super-
marketu. Nejen o tomto jevu si Třebíčské 
noviny povídaly s Kristýnou Jelečkovou, 
pedagogem volného času, která na hvězdár-
ně vede kroužky pro děti a připravuje pozo-
rování oblohy a přednášky.
� Antonín Zvěřina

Co se to vlastně dnes na obloze událo?
Byli jsme svědky částečného zatmění Slunce, 

z České republiky jsme mohli pozorovat 17 procent 
zakrytí. Ve světě mohli spatřit prstencové zatmění. 

Kde se na to lidé mohli podívat?
Například z Grónska nebo z Kanady. A také 

z Ruska, ale tam panovalo nepříznivé počasí, mož-
ná ho mohli spatřit obyvatelé v některých částech. 

Můžete blíže vysvětlit zatmění slunce?
Mezi nás na Zemi a Slunce se postaví Měsíc. 

Podle toho, kolik Slunce zakrývá, se jedná o úplné 
zatmění či částečné. 

Bylo v České republice úplné zatmění Slunce?
Stalo se tak před mnoha lety a další nás čeká až 

v roce 2135. Na jedno pozorovací místo na Zemi to 
vychází asi na 350 let. Krásná zatmění nastanou ve 
Španělsku v roce 2025 a další bude v Egyptě v roce 
2026. 

Můžeme se těšit aspoň na částečné zatmění 
Slunce?

Čeká nás v příštím roce v říjnu a bude možné 
vidět až 42 procent zakrytí Slunce. Pokud bude pří-
znivé počasí. 

Takže žádný dalekohled nepronikne přes mra-
ky?

Bohužel takový neumíme sestrojit. Leda kdybyste 
měl dalekohled na oběžné dráze nad Zemí, tam se 
vyhnete vlivům počasí. My určitě na naší hvězdár-
ně takovou techniku nemáme. 

Co všechno třebíčská hvězdárna nabízí?
Zabýváme se hodně prací s mládeží. Máme volno-

časové kroužky pro děti od tří let, ale pamatujeme i 
na dospělé, máme kroužek dospěláků. Nabízíme i 
logicko-matematický kroužek a různé příměstské 
tábory, akce pro veřejnost. Nebo pokud je nějaký 
zajímavý úkaz na obloze. Nejblíže nás čekají Per-
seidy v srpnu. Otevřeno pro veřejnost máme každý 
pátek a v sobotu jen za příznivého počasí. 

Když člověk přijde na běžné pozorování, co se 
dozví?

Pozorujeme planety, které jsou běžně k vidění 
na obloze, souhvězdí, mlhoviny, hvězdokupy, více-
hvězdné systémy a máme tady i laserové ukazo-
vátko, kterým můžeme ukazovat přímo na obloze. 
Říkáme k tomu i různé báje a pověsti a historii. 

Které souhvězdí je na obloze největší a nejlépe 
pozorovatelné?

To jsou dvě zcela odlišné otázky. Největší sou-
hvězdí na obloze je souhvězdí Hydra, z něhož je u 
nás vidět část. Tam musíte znát hranice toho sou-
hvězdí. Na obloze máme 88 souhvězdí a Hyd-
ra zabírá největší plochu. Nejlépe pozorovatelné 
souhvězdí, přemýšlím, jak na to mám odpovědět, 
každé má jinak jasné hvězdy. Není žádné, které by 
mělo hvězdy lépe pozorovatelné. Jsou jasná sou-
hvězdí pro dané roční období. Nyní máme léto, 
takže se dá dobře pozorovat souhvězdí Labuť, Lyra 
a Orel. 

A co Velký vůz, což je mezi lidmi nejznámější 
souhvězdí?

Asi vás zklamu, není to souhvězdí, ale takzva-

ný asterismus. Je to taková pomůcka pro astrono-
my, aby se na obloze vyznali. Ale celé souhvězdí se 
jmenuje Velká medvědice. Velký vůz je vlastně ocas 
a záda od té Velké medvědice. A to je daleko větší 
souhvězdí. 

A pak máme Malý vůz.
Opět je to asterismus. A souhvězdí se správně 

jmenuje Malý medvěd. 

A co známá hvězda Polárka, což je pro laiky 
nejzářivější hvězda na obloze. 

Polárka je zajímavá tím, že nám ukazuje sever. 
Mořeplavci se podle ní orientovali, aby našli správ-
ný směr. Patří mezi méně jasné hvězdy a většinou 
se dohledává právě pomocí Velkého vozu.  V pod-
mínkách Třebíče, i když máme oblohu velmi jas-
nou, tak Polárka částečně zaniká. Takže si ji oprav-
du dohledáváme pomocí Velkého vozu. 

V trampských písních se často zmiňuje Jižní 
kříž. 

Ten bohužel od nás neuvidíte. Ten se nachází na 
jižní obloze a je velmi blízko jižnímu pólu. Jako 
nám Polárka ukazuje sever, na té jižní obloze Jižní 
kříž ukazuje jih. 

Tak jak to vlastně s těmi souhvězdími je.
Mezinárodní astronomickou společností v roce 

1925 bylo stanoveno zmiňovaných 88 souhvěz-
dí. Některá byla přidána, některá sloučena. Bylo to 
proto, aby souhvězdí byla pro celou planetu stejná. 
Každá kultura si pojmenovávala svá souhvězdí a 
bylo potřeba tuto náležitost sjednotit. 

Spolupracujete s jinými hvězdárnami?
Ano, jezdíme na exkurze, spolupracujeme při růz-

ných programech, zúčastňujeme se Noci vědců, 
kdy se do ní zapojuje řada vědeckých institucí po 
celé Evropě. 

Takže zpět, pojedete do Španělska či Egypta?
Hromadný zájezd zatím neplánujeme, třeba poje-

deme s těmi členy toho dospělého kroužku, vezme-
me techniku a pojedeme.

U nás asi nikdo takový úkaz nezaznamenal.
V roce 1999 Měsíc zakryl 98 procent Slunce, ale 

to jsem byla malá a nedokáži to posoudit. Ale lidé, 
kteří viděli toto zatmění a úplné zatmění, tak říka-
jí, že je to neuvěřitelný rozdíl. Jedno procent udělá 
strašně moc. Těším se, až uvidím úplné zatmění. 

Jsou z Třebíče vidět všechny planety?
Ano, planety mění svoji polohu, promítají se nám 

do třinácti souhvězdí, vždy je najdeme v jednom 
z nich. Záleží, v jaké vzdálenosti se nacházejí od 
Slunce. Jsou období, kdy pozorovatelné nejsou, ale 
vidět během roku jsou.

Můžeme vidět třeba prstenec okolo Saturnu?
Samotným okem ne, ale naší technikou ano. I 

nějakým obyčejnějším, třeba mysliveckým tried-
rem, nejen prstenec, ale například i jeho největší 
měsíce. Pozorujeme třeba pruhy na Jupiteru, Vel-
kou rudou skvrnu i jeho měsíce.

Věříte v mimozemskou civilizaci?
(smích) Měla jsem o tom i přednášku. Řek-

la bych, že je naivní myslet si, že jsme ve vesmíru 
sami. Vesmír je rozlehlý, obrovský, takže ano, ale 
nejsem schopna popsat, jak takový život vypadá. 

A že by nás navštívili?
My určitě nikoho navštívit nemůžeme, ty vzdá-

lenosti jsou zatím pro nás nepřekonatelné. Sonda, 
kterou jsme posílali před 40 lety, je teprve na okraji 
sluneční soustavy. Zatím nás nikdo nekontaktoval, 
možná i pro ně je ta vzdálenost příliš velká. 

Když mluvíte o velikosti vesmíru, jak je vlast-
ně veliký? 

Říká se, že vesmír je nekonečný, když bych to 
hodně zjednodušila, on se neustále rozpíná, nikdo 
zatím neurčil, jak je veliký. My máme pozorova-
telný vesmír, musíme počkat, odkud k nám dole-
tí světlo. Světlo ze Slunce k nám dorazí asi za osm 
minut, od vzdálenějších hvězd miliony i miliardy 
let. Vzhledem k tomu, že stáří vesmíru je nějakých 
13,8 miliardy let, tak můžeme spatřit jen toto svět-
lo. 

To znamená, že to co vidíme, už nemusí exis-
tovat.

Samozřejmě, na příkladu Slunce se to vysvětlu-
je nejlépe. Kdyby přestalo svítit, ještě osm minut 
k nám světlo letí a po tu dobu nic netušíme. Pozo-
rováním oblohy se vlastně díváte do minulosti. 

A co astronomie a astrologie?
Astrologie se zabývá tím, jak na vás působí posta-

vení planet. Zvířetníkových souhvězdí je třináct, 
takže astrologové jedno vyškrtli, Hadonoše. Každé 
znamení je zhruba od poloviny měsíce do polovi-
ny měsíce následujícího. Z astronomického hledis-
ka to nevychází, protože souhvězdí na obloze jsou 
různě velká a Slunci trvá různě dlouho, než se přes 
ně dostane. V Panně se zdrží nějakých 44 dní, ve 
Štíru jenom šest, takže lidí skutečně narozených 
v tomto znamení je málo.  Astrologii nevyvracím, 
ale není to úplně přesné podle toho, co je na oblo-
ze. Astronomie je něco jiného než astrologie.

A co čínský kalendář?
Tam to je podle roku, kdy jste se narodil. To je na 

každém z nás, nakolik takovým věcem věříme. 

A na závěr, kdy se můžeme těšit na pozorování 
nějaké komety?

Během každého roku přilétá k Zemi komet 
poměrně hodně, ale jen velmi málo z nich je nato-
lik jasných, aby se daly pozorovat menším daleko-
hledem, natož pouhým okem. Krásnou kometu 
Neowise jsme pozorovali loni v létě, ta byla velmi 
jasná.

ZATMĚNÍ Slunce si nenechal ujít malý Jiří Hájek. 
Astronomie ho zajímá, dokonce má doma daleko-
hled. Foto: Antonín Zvěřina

Hvězdárna nabídla zatmění Slunce

KRISTÝNA JELEČKOVÁ u jednoho z dalekohledů 
třebíčské hvězdárny. Foto: Antonín Zvěřina
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 | 602 579 183 - 

Záměr pronájmu pozemku u spor-
tovního okruhu v katastrálním území 
Podklášteří u Bažantnice schválila rada 
města Třebíč. Jedná se o pozemek o 
výměře patnáct metrů čtverečních za 
účelem provozování prodejního stán-
ku. Zájemci se mohli hlásit do konce 
června. 

Město stanovilo minimální částku za 
roční pronájem 16.500 korun. Žadatel 
musí ve stánku nabízet jen nealkoho-
lické nápoje a potraviny. Na své nákla-
dy zajistí sběr a likvidaci odpadů vznik-
lých z prodeje a úklid přilehlého okolí.

Stánek bude dřevěný, jeho návrh 
musí odsouhlasit městský architekt. 
Provozovatel na své náklady vyřídí na 
stavebním úřadě vydání územního 
souhlasu na umístění stánku. Stánek 
pořídí na své náklady, při ukončení 
nájemní smlouvy jej odstraní bez jaké-
koliv kompenzace ze strany města.

Nájemní smlouva bude s vybraným 
žadatelem uzavřena na dobu neurčitou 
s možností ukončení smlouvy doho-
dou, odstoupením ze zákonných důvo-
dů nebo výpovědí bez udání důvodu s 
dvouměsíční výpovědní dobou.  –zt-

Město pronajímá 
pozemek na občerstvení
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Aktuality aneb Co se děje v Kosteleckých uzeninách

Krájecí a balicí centrum nabízí podmínky operačního sálu

KOSTELECKÉ UZENINY A.S.

č. p. 60, 588 61 Kostelec

Tel    |   +420 567 577 060

Mobil|   +420 606 772 014

Fax   |   +420 567 577 101

e-mail |zita.havova@ku.cz

www.kosteleckeuzeniny.cz

Asi není Čecha, který by si 
nevybavil alespoň jeden pro-
dukt Kosteleckých uzenin. A 
není divu, vždyť jejich historie 
je delší než sto let. Řezníci a 
uzenáři patří i v dnešní době k 
uznávaným a váženým řemesl-
níkům.

 Řeznická profese se za 100 
let existence Kosteleckých uze-
nin změnila, řezníci si již větši-
nou nevystačí pouze s ostrým 
nožem. 

 Vzhledem k pokroku, stroje 
a moderní technologie zasáh-
ly za posledních třicet let asi 
každý obor, rozhodně i masnou 
výrobu. K výměně technologií 
jistě došlo i v Kosteleckých uze-
ninách. Za nejvýznamnější se 
považuje „Krájecí a balicí cent-
rum“ a „Dopravníkový systém“. 

Již rok, přesně od září 2019, Kostelec-
ké uzeniny oficiálně krájí a balí výrob-
ky v nových prostorách vybudovaného 
krájecího a balicího centra.

Jeho provoz je koncipován tak, aby 
splňoval ty nejpřísnější hygienické a 
veterinární podmínky v kombinaci s 
nejmodernějšími technologiemi.

Velký důraz byl od začátku kladen na 
čistotu výrobních prostor, vzduchotech-
niku a klimatizaci a bezpečný pohyb 
personálu a materiálu. Pro představu 

laika, než se výrobek dostane na expe-
dici, tak musí projít několika výrobními 
operacemi.

Jsou jimi: příjem produktu, tempe-
race produktu před krájením, vážení, 
hygienizace obalu, loupání, krustování 
(povrchové zamražení), krájení, balení 
a nakonec etiketování.

Při krájení produktů je využíváno 
několika stupňové filtrace vzduchu, což 
znamená, že výrobní prostory s označe-
ním HRZ (HIGH RISK ZONE) spada-
jí do třídy ISO 5 tj. kategorie operační-
ho sálu.

Jde o jedno z nejmodernějších kráje-
cích center minimálně v rámci EU.

V loňském roce byl v provozu kos-
teleckého masokombinátu dokončen 
i dopravníkový systém pro prázdné a 
naplněné přepravní obaly a zabalené 
zboží. 

Jeho cílem je doprava plných přepra-
vek zabalených výrobků z prostoru bali-
cího centra do depozitního skladu ke 
třem paletovacím místům, dále odsun 
kusových salámů z manipulačního pro-
storu.

Díky systému došlo k propojení balí-
cích linek s pasterizačními linkami, 
odsun všech druhů přepravek z myčky 
obalů do prostoru baličky uzenin, expe-
dice uzenin a nového prostoru krájecí-
ho a balicího centra. Součástí akce je 
také doprava plných přepravek na expe-
dici uzenin. 

I přes veškerá omezení, která tato 
akce přinesla, se vše úspěšně zvládlo a 
celý výše popsaný dopravníkový systém 
funguje dle očekávaných představ. Vel-
ký dík patří všem lidem, kterých se tato 
investiční akce dotkla a to především 
zaměstnancům na balírně a expedici.
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Dívka z Třebíče se účastní let-
ních olympijských her v japon-
ském Tokiu, splnila si sen. 
� Antonín Zvěřina 

Silniční cyklistka, dvaadvacetiletá 
Tereza Neumanová z Třebíče, rozšíři-
la řady sportovců, kteří zamíří na letní 
olympijské hry do japonského Tokia! 
Nominaci se dozvěděla po vítězství na 
mistrovství republiky, kde opanovala 
silniční závod jednotlivkyň. 

„Je to něco, na čem jsem pracovala od 
malička a teď je to tu. Jsem za tuto pří-
ležitost vděčná a jsem ráda, že můžu dát 
své rodině a všem lidem, kteří za mnou 
stáli v dobrém i zlém, tuto informaci“ 
svěřila se na sociálních sítích. 

Zdůraznila, že účast na olympiádě 
je, byla a bude velkou ctí pro každého 
vrcholového sportovce. „Je to pro mě 
obrovská motivace na sobě dál pracovat 
a postupně se zlepšovat,“ přiznala. 

„Nejlepší cyklistky na světě dokážou 
přejet kopec, a pak ještě slušně 
zašpurtovat, takový je i můj profil závod-
níka, na kterém chci pracovat. A i když 
mě čeká na tu špičku ve světě ještě hod-
ně práce, tak jsem připravená tvrdě pra-
covat, tak jako jsem pracovala doteď,“ 
netajila. Ještě před nominací navštívi-
la dědečka a babičku ve Stříteži, kde se 
uskutečnil následující rozhovor. 

Jak se dívka z Třebíče dostane na 
olympiádu?

To ještě vůbec není jisté, zda na 
ni pojedu. O tom bych raději zatím 
nemluvila. 

Jak ovlivnila covidová situace cyk-
listiku?

Jako jeden z mála sportů poměrně 
málo. Našel se dobrý systém, aby se 
závody mohly v jednotlivých zemích 
uskutečnit i přes všechna opatře-
ní. Museli jsme mít někde covid tes-
ty nebo závody byly bez fanoušků. 
Někde jsme před závody byli v bubli-
ně a respirátor jsme sundávali až před 
startem. Ale myslím si, že v cyklistice 
se našel dobrý systém, jak dodržovat 
opatření a závodit. 

Jak se závodník vyrovnává s živo-
tem v bublině?

Je to těžký, ale když je člověk ve spo-
lečnosti týmu, není sám. A nyní už se 
vše začíná vracet do normálu. 

A vy teď závodíte za jaký tým?
Za španělský Burgos Alimenta Wo-

men Cycling Sport.

Jak jste se k tomu dostala?
Začala jsem to řešit minulý rok na ja-

ře, že bych chtěla závodit v zahraničí, u 
nás jsou přece jen omezené možnos-
ti. Nejsou tady týmy, podmínky, záze-
mí. Jediná cesta byla závodit za tým 
v zahraničí. 

Tam máte potřebné podmínky?
V ženské cyklistice jsou dvě sekce, 

kontinentální a world tour týmy, ty 
nejlepší. Nyní jsem v kontinentálním 
týmu, kde jsou o něco horší podmínky 
než v těch špičkových. Ale oproti tady 
jsou to podmínky výborné. 

Má tým nějaké požadavky? 
Na sociálních sítích se musí označo-

vat všichni sponzoři, vystupovat pozi-

tivně k týmu. To není nic výjimečné-
ho, tak je to i v jiných sportech. 

Musíte trénovat s týmem, nebo 
také individuálně?

Trénuji individuálně a za tým se 
účastním pouze závodů. 

Co už přinesla letošní sezona?
Začali jsme závodit na konci úno-

ra v Belgii. Pak nastala pauza a sezo-
na pokračovala ve Španělsku čtrnácti 
závody během měsíce a půl. Tam se 
mi podařilo stát se vedoucí závodni-
cí Španělského poháru. To bylo super 
pro tým. Pak jsem skončila devátá na 
world tour závodu, což je nejvyšší úro-
veň závodů, které se jezdí. A byla jsem 
druhá v etapě závodu Okolo Švýcar-
ska. V té druhé nejvyšší kategorii.  

Do jaké míry je ženská cyklistika 
populární?

V České republice bohužel minimál-
ně. A doufám, že se to bude zlepšovat. 
V zahraničí popularita narůstá, Špa-
nělského poháru se účastní zhruba 
200 závodnic, u nás tak 30. Ta úroveň 
je nesrovnatelná. Ve Španělsku je osm 
kontinentálních týmů a jeden špičko-
vý, ve Španělsku jde ženská cyklistika 
hodně nahoru.  

Má ženská cyklistika také tak 
populární etapový závod, jako je 
Tour de France? 

Jezdí se Giro d´ Itália a v příštím roce 
by se měla uskutečnit ženská Tour de 
France. Zatím se ještě neví, jak to bude 
vypadat. Ale určitě bude první ročník. 
To bude pro ženskou cyklistiku velký 
svátek. 

Jsou etapy pro ženy stejně těžké 
jako u mužů?

Rozdíl tam určitě je, on je rozdíl i 
mezi závoděním v mužské a ženské 
cyklistice. Muži víc taktizují a jezdí 
víc týmově. Nic si nedají zadarmo. My 
zase závodíme od startu do cíle. Samo-
zřejmě nemáme etapy 250 kilomet-
rů, ale kolem 150 kilometrů. Mužské 
týmy startují v osmi lidech, my v šes-
ti. Ale když to tak vezmu, tak to vyjde 

na stejno. Kopců nás určitě na Tour de 
France neušetří. 

I v ženské cyklistice se jede na 
nějakého lídra?

Teď už se i v ženské cyklistice začí-
ná závodit jak v té mužské. Je tam lídr, 
na kterého se snaží ten tým pracovat. 
Hlavně v těch špičkových týmech už 
jsou ty role rozděleny. 

Takže jednou se také stanete líd-
rem týmu?

(smích) V to doufám. 

Vy se silniční cyklistice věnujete 
prvním rokem, co bylo před tím?

Jezdila jsem cyklistiku v terénu, i na 
dráze. Všechno jsem kombinovala. 
Minulý rok jsem končila v kategorii 
U 23 a tehdy jsem si řekla, že si vybe-
ru jednu disciplínu, kterou budu dělat 
naplno. Vyšla mi z toho silniční cyklis-
tika. 

KAŽDÉ vítězství si Tereza Neumanová vychutná a oslaví. 
 Foto: archiv T. Neumanové

Tereza Neumanová míří na olympiádu

VÍTĚZSTVÍM v silničním závodě jednotlivců na mistrovství republiky se třebíčská rodačka Tereza Neumanová nominova-
la na tokijskou olympiádu.  Foto: archiv T. Neumanové  

Čím vás lákala oproti dalším disci-
plínám?

Asi mi nejvíc sedí. Svoji roli sehrálo 
nynější zázemí, podmínky pro závo-
dění. Do budoucna je pro mě silnič-
ní cyklistika mnohem perspektivněj-
ší. Horská cyklistika je sice v České 
republice hodně populární, ale roz-
hodla jsem se pro silnici. 

Trénujete třeba na Třebíčsku?
Musím upozornit, že tady neži-

ji. Bydlím ve Švýcarsku. Tady nejsou 
kopce. Určitě pro mě není kopec třeba 
Klučovská hora. (smích) Potřebuji del-
ší kopce. 

Co vás nyní čeká?
Mistrovství republiky a pak se 

dozvím, zda pojedu na olympiádu. 
Tomu přizpůsobím program. 

 (Pokračování na str. 22)



STRANA  19 TN - ČERVENEC 2021Inzerce

NAŠE KVALITNÍ MASO

Objevte kvalitní produkty s přidanou hodnotou
V rámci podpory zdravého životního stylu a trvale udržitelného rozvoje vzniká spousta aktivit 
a projektů.  Příkladem jde i společnost Kaufland, která sází na produkty s přidanou hodnotou 
a vysokou kvalitu svých privátních značek.

Kaufland přijímá odpovědnost za  pro-
středí, ve kterém působí a které společně 
vytváříme. Nabízí takové zboží a produk-
ty, jejichž výroba je šetrná vůči životnímu 
prostředí a přírodním zdrojům.

Produkty s přidanou hodnotou
Kaufland v  minulém roce výrazně rozší-
řil sortiment bio produktů. Značná část 
jeho čokoládových výrobků je označe-
na logem Fairtrade. Nabízí také čerstvé 
ryby, které pochází výhradně z  udrži-
telného rybolovu. Velká část bytového 
textilu a oblečení privátních značek Kau-
flandu je vyrobena z biobavlny s certifi-
kací GOTS.

Odpovědný sortiment
Věděli jste, že Kaufland změnou oba-
lů v  úseku ovoce/zelenina uspořil ročně 
až 100 tun plastu? Významně omezuje 

i  barviva, látky ovlivňující chuť a  konzer-
vanty. Mletá masa a  uzeniny vyrábí bez 
glutamátu a  v  mělněném mase používá 
jako konzervant himalájskou sůl. U ovoce 
a  zeleniny akceptuje pouze jednu třeti-
nu  povoleného obsahu reziduí pesticidů 
určených evropskými normami. I  dobré 
životní podmínky zvířat jsou pro Kaufland 
velice důležité. Zcela se zřekl prodeje ko-
žešinových produktů a nenabízí ani kach-
ní či husí maso z chovů, kde jsou zvířata 
násilně vykrmována či zaživa škubána. 
Do roku 2025 zároveň ze svého sortimen-
tu zcela vyřadí vejce z  klecového chovu. 
Již dnes si však zákazníci mohou vybrat 
vejce z podestýlkového chovu, biofarem či 
volného výběhu.

Kouzlo privátních značek
Privátní značky tvoří důležitou součást 
sortimentu Kauflandu, který se zároveň 

významně podílí na jejich vývoji. Má tak 
plnou kontrolu nad kvalitou a  slože-
ním jednotlivých produktů, a  může tak 
u svých výrobků aktivně snižovat množ-
ství soli, tuku, cukru či jiných sladidel. 
Při jejich výrobě dodržuje přísné normy, 
které například zakazují užití vajec z kle-
cového chovu. Produkty privátních zna-
ček díky své vysoké kvalitě každoročně 
bodují v  řadě spotřebitelských soutě-
ží. Ocenění Volba spotřebitelů či Čes-
ká chuťovka pravidelně získávají masa 
a masné produkty vyrobené ve vlastním 
masozávodě v Modleticích u Prahy. Cer-
tifikát Česká chuťovka obdržely krátce 
po svém uvedení na trh loni na podzim 
také výrobky nejnovější privátní značky 
K-Jarmark pocházející výhradně od čes-
kých výrobců.
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nkt.cz

Opravu kanceláří ve druhém nad-
zemním podlaží a sociálního zaříze-
ní v budově na autobusovém nádraží 
v Třebíči plánuje radnice. Starosta 
Pavel Pacal informoval, že se jedná o 
pokračování rekonstrukce nádražní 
budovy. 

Připomněl, že se úpravy v loň-
ském roce dotkly prvního nadzem-
ního podlaží. Předpokládaná cena 
činí zhruba milion korun, ovlivní ji 
vypsaná soutěž.  Místostarosta Vla-
dimír Malý doplnil, že město pro-
středky za vjezd autobusů na nádraží 
vrací zpátky právě na rekonstrukci 
nádražní budovy. 

„Každý takový objekt je vstupní 
branou do města, máme spravenou 

nádražní budovu a naši pozornost si 
zaslouží i budova na autobusovém 
nádraží,“ vysvětlil Malý. Pokud jde 
o volné prostory, město registruje 
zájemce. 

Pacal připustil, že radnice plánovala 
i opravu fasády tohoto objektu. „Řeší 
se ale celková koncepce tohoto prostoru 
a nechceme investovat do vnější slupky, 
když dojde v dohledné době k celkové 
rekonstrukci,“ nastínil Pacal. 

Poukázal, že město plánuje v rám-
ci autobusového nádraží rozšířit par-
koviště. „Jedná se o sousední parkoviš-
tě stávajícího. Mělo by se to uskutečnit 
v letošním roce. Přibude zhruba 70 
míst,“ dodal starosta Pacal.  –zt-

V budově opraví kanceláře

   Masarykovo nám stí 1196/40, Jihlava
   +420 561 208 000
   jihlava@caraplasma.cz

Darujte
krevní 

plazmu 

700,- Kc 
jako náhrada 

za odber 

Prvodárce s tímto výst ižkem inzerce 
po úsp šném odb ru obdrží krom  

nan ní náhrady i láhev vína.

Bohatý
 v rnostní 
program 

P ive te nového 
dárce a získáte 
500,- K

Po dobu odb ru 
placené parkování 

na nám stí

vchod z ulice Židovská
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videoBoS - video svatebního dne, maturit-
ního plesu, firemní prezentace. Živé vysílání. 
Letecké video a foto.  Přepis - rodinných nah-
rávek (VHS, miniDV, HDD kamer) a 8 mm 
filmů na DVD. Tvorba internetových stránek 
včetně eshopu.Tel.: 608 855 607
Více na www.video-kameraman.cz, 

Video a internet

Koupím

Oznamovatel

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

Výklad karetSlužby

Kominictví - Revize a kontroly komínů, čištění, 
návrhy a výpočet spalinové cesty, nerezové 
komíny, vložkování. Poradenství před stavbou 
komínů, krbů, kamen.Možnost platby kartou. 
Pavel Miksche 721 911 119 

ČIŠTĚNÍ koberců a SEDACÍCH souprav, Tel: 
608 700 515, www.cistenikobercutrebic.cz

Kominictví

Čištění koberců

Autopříslušenství
SPECIÁLKA AUTONOSIČE - AUTO-BOXY 
BONA Voborný,  Prodejna přemístěna na ul. 
B. Němcové Třebíč PRODEJ - PŮJČOVNA. 
Zajímavé ceny nosičů lyží, FAV-FEL od 800,-, 
OCT-FAB od 1100,-, OCT II-FAB II od 1190,-, 
příčníky od 690,- autoboxy od 2300,-, nosiče 
na závěsné zařízení. Záruka, Servis. Tel. 724 
555 204, www.autonosicetrebic.cz 

Potřebujete TONERY a náplně do tiskárny? 

Naše kvalitní kompatibilní cartridge a ton-
ery šetří Vaši peněženku! Internetové ceny 
a věrnostní slevy. Drtivá většina typů SKLA-
DEM!  www.trebservis.cz. Tel.: 604 911 
211, OC Amos - Komenského nám. 1045/18 
- hned u přechodu naproti Septiku :-)

Výuka německého jazyka, soudně ověřené 
překlady, příprava na maturitu a mez-
inárodní zkoušky. Mgr. Jitka Vaňhová, tel. 
724 658 835. 

Překlady a tlumočení 

Náplně do tiskáren

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

Vyklízíte dům, byt, chalupu? Koupím i celou 
pozůstalost. Nábytek, nádobí, příbory, sklo, por-
celán, knihy, fotografie, lustr, obrazy, náboženské 
předměty, mince, bankovky, odznaky, hodinky, 
staré zbraně, betlém a vánoční ozdoby. Vše vojen-
ské, 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

Ostatní
Výkup STARÝCH peřin. Tel.: 721 469 234
Řez a ošetření ovocných dřevin. Tel.: 605 155 499
Děkuji řidiči panu Františku Bouchnerovi za 
vrácení ztraceného mobilu. Zdena Hurtečáková

Prémiový bezdrátový internet

JaroNet 500
500 Mbps/150Mbps

 

JaroNet 200
200 Mbps/100Mbps

JaroNet 100
100 Mbps/50Mbps

561 205 500

Stále vzpomínají manželka Jana 
a synové Ivan a Kamil s rodinami

Utichlo srdce, ubíhá čas, 
vzpomínka na Tebe 

zůstává v nás. 

Dne 2. 6. by se dožil 76 let 
a dne 19. 7. si připomeneme 

desáté výročí úmrtí 

pana IVANA STEJSKALA
z Třebíče. 
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Se dvěma favority odjížděli atle-
ti Spartaku Třebíč na MČR juniorů a 
dorostu: překážkář Ondřej Veselý ve-
dl republikové tabulky, Michal Krátký 
byl na stejné trati třetí. Oba zvítězili ve 
svých rozbězích, když si oba zlepšili 
osobní maxima, a do finále postoupi-
li opět z první a třetí příčky. Zde však 
došlo k velkému překvapení: Michal, 
kterého trénuje Jiří Kliner a který je 
už od loňské sezony Ondrovým pře-
kážkářským stínem, v rozhodujícím 
závodě zvítězil, zatímco Ondřej, svě-
řenec Josefa Vomely, si doběhl pro 
stříbro. Oba se opět výrazně zlepšili, 
takže vítězný Krátký má za čas 52,35 
s splněné limity na juniorské MS v 
Nairobi i ME v Tallinu, druhý Vese-
lý časem 52,47 s splnil limit pro ME. 
V okresních historických tabulkách 
je před nimi už pouze čtvrtý z ME do 
22 let v Erfurtu, Jaroslav Růža, který 
před odchodem z Třebíče dosáhl času 
50,58 s.  

Oba pak v závěru tropického odpo-
ledne na kladenském Sletišti společ-
ně s Kryštofem Průšou a Adamem 
Trojanem zaběhli štafetu 4 x 400 m za 
3:18,10 min, čímž přidali do svých sbí-
rek stříbro, protože rychlejší byla jen 
Slavia Praha v čase 3:17,94 min. Kro-
mě medaile z MČR juniorů si úspěš-
né kvarteto připsalo i okresní rekord 
dospělých, když o víc než o vteřinu 
překonalo deset let starý výkon čtveři-
ce Růža, Hošek, Chyba a Sýkora. 

Čtvrtou medaili pro třebíčské barvy 
vybojovala oštěpařka Denisa Zahrád-

ková, která se v soutěži dorostenek 
výrazně zlepšila a za výkon 43,00 m 
si zasloužila bronz. Těsně pod stup-
ni vítězů zůstal hned dvakrát Adam 
Havlíček, čtvrtý v tyči, kde o medaili 
přišel jen kvůli většímu počtu oprav, 
než měl třetí Hajzler, a také ve výš-
ce, kde mu nestačil ani nový osobní 
rekord. Podobně skončila jen několik 
centimetrů od medaile Eva Remešo-
vá v hodu diskem. Za výkony podané 
v úmorném vedru je třeba pochválit i 
další, především ty, kteří si i v takových 
podmínkách zlepšili osobní rekordy: 
Kryštof Průša na stovce jednou a na 
čtyřstovce dokonce dvakrát a Jakub 
Janeček v hodu kladivem.  

Z výkonů závodníků a závodnic 
Spartaku Třebíč na MČR juniorů 
a dorostu v Kladně: Junioři: 100 
m: 17. Průša 11,42 (os. r.). 200 m: 9. 
Kühwegová 25,64.  400 m: 7. Průša 
50,24 (os. r.), (v rozběhu 50,87) - 13. 
Kühwegová 60,60. 100 m př: 12. Vše-
tečková 15,30. 400 m př: 1. Krátký 
52,35 (os. r.), (v rozběhu 53,75 os. r.), 
2. Veselý 52,47 (os. r.), (rozběhu 53,56 
os. r.). 4 x 400 m: 2. Krátký Veselý 
Trojan Průša 3:18,10. Výška: 14. Vše-
tečková 154. Dorost: 800 m: 9. Trojan 
2:02,03. 100 m př: 23. Zahrádková 
15,62. Tyč: 4. Havlíček 443. Výška: 4. 
Havlíček 196 (os. r.). Kladivo: 8. Jane-
ček 49,81 (os. r.). Disk: 12. Havlíček 
40,86 – 4. Remešová 34,96. Oštěp: 
14. Havlíček 42,92 - 3. Zahrádková 
43,00 (os. r.), 8. Remešová 39,30 m.

 Milan Zeibert

Po vydařeném loňském 34. roční-
ku Kaláb Jihomoravské Triatlonové 
Ligy ze strany závodníků oddílu triat-
lonu TJ Spartaku Třebíč odstartoval 
v sobotu 29. května 2021 její jubilejní 
35.ročník. A to Xterrou v Jedovnici v 
okolí rekreačního centra Autocampu 
Olšovec. Na start závodu o objemech 
300 m plavání, 16 km jízdy na hor-
ském kole a závěrečného 4 km dlou-
hého běhu se postavila ne celá stovka 
závodníků.

Závod začal plaváním výstřelem ve 
14 h v 15ti stupňové vodě, následují-
cí cyklistická část byla náročná kvůli 
místy rozblácené trati a závěrečný běh 
hlavně rozhodl o pořadí závodu. Mezi 
muži zvítězil Jan Odehnal /53:39 min/ 
a mezi ženami Šárka Půstová /1:00,53 
h/. Na stupně vítězů se z třebíčské-
ho TT oddílu prosadili v kat. doros-
tu 16-17 let Jakub Auf /59:19min/, 

mezi ženami 20-29 let Jana Jeřábková 
/1:08,51h/ a v mužích 60+ Petr Mejz-
lík /1:13,51h/- všichni shodně na dru-
hém místě.

V úvodu předešlého ročníku 2020 se 
prosadili v celkovém hodnocení seri-
álu na stupně vítězů hned tři závodní-
ci třebíčského TT oddílu. V kategorii 
žen 20-29 let zvítězila Jana Jeřábková, 
ve stejné kategorii mužů Martin Man 
obsadil 2. místo a stejné pořadí patřilo 
v kat.M60+ Petru Mejzlíkovi. Do cel-
kového pořadí se započítávaly 4 nej-
lepší výsledky z 5 uskutečněných závo-
dů.

Kaláb JM TT Liga pokračuje za 
měsíc ve Žďáru nad Sázavou, následu-
jí Hostěrádky-Rešov, Brno-přehrada a 
závěrečný závod s vyhlášením výsled-
ků seriálu bude stejně jako vloni v říjnu 
ve Sportareálu Družstevní v Brně-Řeč-
kovicích.  -zt-

V Jedovnici uspěl Petr Mejzlík

Krátký mistrem republiky

Tereza Neumanová míří na olympiádu
(Dokončení ze str. 18)

To bude mezník?
Jsem připravená na obě varianty. 

Spíš počítám s tou opačnou, takže 
nebudu zklamaná. Když to neklapne, 
mám připravený náhradní program. 

To nebudou žádné závody?
Máme závodní program i tak.

Co vlastně cyklistka musí udělat 
pro to, aby byla ve špičce?

Hlavně hodně trénovat na kole. Sil-
niční cyklistika je vytrvalostní sport, 
přes zimu máme soustředění, kdy trá-
víme v sedle čtyři pět hodin. Nemine 
nás posilovna, a pokud chce člověk 
uspět, musí dělat něco navíc. 

Bolí vás někdy svaly, po tolika 
hodinách na kole?

Únavu cítím, ale člověk si na ni tak 
zvykne, že ji ani nevnímá. Je to něco 
jiného, než když jde člověk na kolo 
jednou za půl roku. 

Mají ženy nějaká speciální sedla?
Dneska si může každý vybrat, které 

mu sedí. 

K cyklistice jste inklinovala od 
dětství?

Ke sportu mě od malička vedli rodi-
če. Provozovala jsem snad všechny 
dostupné sporty. Nakonec zvítězi-
la cyklistika, to bylo někdy kolem 16 
let. Do té doby jsme to kombinovala 
s běžeckým lyžováním. Od osmnácti 
se věnuji jenom cyklistice. 

Takže vás nelákaly v zimě zimní 
olympijské hry a v létě letní?

Nemůžu říct, že by pro mě olym-
pijské hry byly top. V cyklistice je to 
jeden závod za čtyři roky a jsou větší 
cyklistické závody, než je olympiáda. 
Alespoň pro mě. Je to super, být na 
olympiádě, ale není to pro mě stěžejní. 
U cyklistů to není jak třeba u atletů. 

Když už má člověk od závodů vol-
no, co dělá?

Každý to má nastavené jinak, je to 
na každém, jak ho využije. 

A hlídat si životosprávu?
To samozřejmě musíme, je to pro 

mě běžná záležitost. 

Nemusíte po Vánocích shazovat 
kila?

(smích) To určitě ne. Že bych při-
brala deset kilo a pak je shazovala, to 
ne. 

Také se bouchá po závodě na 
stupních vítězů šampaňské?

To má každý závod jinak, jsou tam i 
finanční odměny, ale zase tolik závo-
dů jsem zatím nevyhrála. 

V mužské cyklistice jsou na stup-
ních vítězů modelky, je to v ženské 
cyklistice v opačném gardu?

(smích)

Máte cíl, kterého byste chtěla 
dosáhnout?

Chtěla bych se zlepšovat, ale cíl si 
stanovovat nechci. Když má člověk 
jeden cíl a ten si splní, co pak.

Ovlivňuje sport váš soukromý 
život?

Musí se tomu přizpůsobit. Studuji 
v Praze na pedagogické fakultě obory 
tělocvik a občanskou nauku. Musím 
přiznat, že on-line výuka mi vyhovo-
vala. Teď je to horší, takže si studia 
prodloužím o jeden rok, abych vše 
zvládla. 

A co po skončení kariéry?
Rozhodně se chci ještě několik let 

věnovat cyklistice a pak asi zůstanu 
u sportu. U cyklistiky, ale to je ještě 
daleko. 

Takže do kdy cyklistky jezdí?
Klidně do čtyřiceti. Takže mám 

před sebou ještě spoustu závodů. 

V Třebíči se ještě někdo věnuje 

cyklistice jako vy?
Obě sestry, zejména ta nejmladší.

Sledujete i ostatní sporty?
Občas sleduji lyžování, biatlon, ale 

rozhodně sportovní pořady třeba 
v televizi nevyhledávám. Podívám se 
na mužskou cyklistiku. 

Dá se z toho něco okoukat?
Dá se něco okoukat, ale závod je ně-

co zcela jiného.

Jsou i v ženské cyklistice třeba 
hromadné pády? A co sjezdy?

Taky, a to člověk nemůže ovlivnit. 
Pokud jde o sjezdy, ty k závodům pat-
ří, to člověk strach nemá. 

A jak se jede v ženském pelotonu?
To je srovnatelné s mužským, jen 

v sedlech sedí ženy.

Šňůru mládežnických baseballo-
vých pohárů uzavřely turnaje mlad-
ších žáků do devíti let a juniorů do 
18 let. Mladí hráči Třebíče Nuclears 
tentokrát nenavázali na úspěchy 
svých klubových kolegů z předcho-
zích akcí a další medaile do sbírky 
nepřidali. 

„V semifinále ani v utkání o třetí 
místo jsme se neprosazovali na pálce, 
nechávali jsme spoustu bodů na metách 
a navíc jsme v obraně vyrobili hodně 
chyb. Takže jsme na medaile nedosáh-
li. Pozitivní je zjištění, že dokážeme 
být konkurenceschopní i finalistům,“ 
vyjádřil se asistent trenéra mladších 
žáků do devíti Tomáš Kliner. 

Mezi oceněnými měla Třebíč 
zastoupení alespoň díky Adrianovi 
Batorovi, který byl vyhlášen nejlep-
ším pálkařem turnaje.

„Jsem moc rád, že na turnaji před-
vedli skvělé výkony mladší hráči patřící 
ještě mezi kadety do 15 let, což je velký 
potenciál pro klub. Bohužel nám stá-
le ještě chybí koncentrace v důležitých 
momentech,“ konstatoval Jan Gregor, 
trenér juniorů.   -zt-

ADRIAN BATORA z Třebíče byl 
vyhlášen nejlepším pálkařem.
 Foto: Olga Batorova

Adrian Batora se stal 
nejlepším pálkařem poháru
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3.7.2020 Třebíč - Okřešice - 
dvůr Vartemberk - Čechtín - Smr-
ček - Kouty - Bransouze (18 km). 
Odchod z Třebíče v 7.30 hodin od 
kruhové křižovatky u Billy v Týně. 
Zakončení v Bransouzích u koupa-
liště. Návrat vlakem z Bransouz v 
14.08, 16.08, 18.08.

8. - 11.7.2021 Letní sraz turis-
tů – Liptov, Slovensko. Program s 
poznáváním kulturních a přírod-
ních krás Liptova s bohatým dopro-
vodným programem. Ubytování v 
ATC Bystrina, Demänovská dolina. 
Trasy na Poludnicu, Krakovu hoľu, 
Ďumbier, Demänovskú horu, Sinou, 
přes Naučný chodník Jasná a Pavči-
na Lehota, Ostredok a další. Odjezd 
vlakem z Třebíče ve čtvrtek v 7.08, 
návrat z Liptovského Mikuláše v 
neděli v 7.31.

10.7.2020 Do Horních Radsla-

vic, turistický pochod, start libo-
volný pěšky nebo cyklo, cíl 11.00 - 
16.00 hod. v Horních Radslavicích 
s občerstvením na OÚ. Lze jít 7 km 
z Oslavičky, 7,5 km z Balin, 9 km z 
Měřína, 9 km z Rudíkova, 10,5 km 
z Oslavice, 14 km z Trnavy, 14 km 
z Velkého Meziříčí, 15 km z Dol-
ní Smrčné, 21 km z Třebíče. Dob-
ré spojení: bus Třebíč 8:45, Trnava 
9:00, Rudíkov 9:07, Oslavička 9:11, 
Baliny, rozc. 9:14, Oslavice 9:18, Vel-
ké Meziříčí 9:25, vlak Třebíč 7:15, 
9:15, Dolní Smrčné 7:43, 9:43.

10.7.2020 Bedřichovská pade-
sátka, turistický pochod v Jihla-
vě, start sportovní hala Sokolovská 
122C, trasy pěší 15 - 50 km, cyklo 30 
- 100 km. Odjezd z Třebíče vlakem z 
hl. n. v 6.15, 7.15, 8.50 / z Boroviny 
v 6.18, 7.18, 8.29. Návrat vlakem z 
Jihlavy v 13.43, 14.26, 15.43, 16.26, 
17.43.

Turistika
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17.7.2020 Po okruhu Václava 
Vlastníka, turistický pochod, start 
libovolný pěšky nebo cyklo, cíl 11.00 
- 16.00 hod. v Hostákově s občerst-
vením od 12.00 hod. Z Třebíče si lze 
zvolit trasy 8,5, 13, 14, 21, 32 a 38 
km. Nebo ze zastávek ČD - Vladislav 
(4 km), Krahulov (16 km), Okříšky 
(22 km), Číchov (27 km), Bransou-
ze (29 km), Dolní Smrčné (31 km), 
Náměšť n/O (18 - 29 km). Návrat z 
Hostákova: 6,5 km do Třebíče, 4 km 
do Ptáčova na MHD , 4 km do Vla-

dislavi na vlak.

24.7.2021 Hvězdicový pochod 
k Leninovi do Budíkovic, turistic-
ký pochod, start libovolný, cíl 10.00 
- 15.00 hod. hospůdka U Lenina, 
Budíkovice. Do Budíkovic např. z 
Třebíče-Týna přes Dubiny 5 km, z 
Boroviny přes Padrtův mlýn a Rače-
rovice 11 km. Pro pohodáře MHD 
z Třebíče Týna v 11.45. Návrat do 
Třebíče z Budíkovic MHD v 11.52, 
17.07 nebo pěšky.

Velmi příjemně dopadlo pro pořá-
dající atlety Spartaku Třebíč mis-
trovství republiky ve vícebojích, kte-
ré proběhlo na městském stadioně o 
prvním červnovém víkendu. Nejen 
že je organizačně zvládli bez problé-
mu, ale hlavně oslavili vítězství své-
ho borce Adama Havlíčka v kategorii 
dorostenců. Svěřenec Jiřího Klinera 
podal vynikající výkon a jeho koneč-
ných 7244 bodů znamená nový kraj-
ský rekord, který byl přesně dvacet 
let v držení jeho trenéra.

Na cestě k prvenství předvedl 
Adam sedm osobních rekordů a osm 
nejlepších výkonů letošního roku. 
První den se zlepšil na stovce, v dál-
ce, ve výšce a v běhu na 400 m, dru-
hý den navázal novými maximy na 
překážkách, v oštěpu i patnáctistovce 
a o jediný centimetr zůstal za svým 
loňským osobákem ve skoku o tyči. 

Právě při ní zahájil svůj vícebojař-
ský finiš, když na osm bodů snížil 
náskok dosud vedoucího Michala 
Járy ze Spartaku Praha 4. V následu-
jícím oštěpu se oba favorité každým 
pokusem přehazovali, a protože 
navrch měl vždy domácí závodník, 
šel před závěrečným během na 1500 

m do vedení. 
V tu chvíli si věřil nejen na vítěz-

ství, ale i na překonání rekordu své-
ho kouče. Patnáctistovku odtáhl na 
čele od startu do cíle a výsledkem 
byl součet o 65 bodů lepší, než měl 
v roce 2001 tehdejší mistr republiky 
Jiří Kliner.

Jeho další svěřenkyně Kristýna Vše-
tečková skončila v sedmiboji juni-
orek těsně pod stupni vítězů, když 
podala sedm nejlepších letošních 
výkonů, přičemž na překážkách, v 
kouli a dálce si vylepšila osobáky, 
na výšce ho vyrovnala. Třetí členka 
Klinerovy stáje Denisa Zahrádková 
obsadila mezi dorostenkami čtrnác-
tou příčku, když se polepšila na pře-
kážkách, dvoustovce a v oštěpu.

Z výsledků MČR ve vícebo-
jích: Dorostenci: 1. Havlíček 7244 
(11,88 – 651 – 13,62 – 195 – 52,04 
– 14,81 – 40,09 – 450 – 55,60 – 
4:35,07). Juniorky: 4. Všetečková 
4727 (15,26 – 162 – 9,99 – 26,13 
– 532 – 28,71 – 2:25,88). Doros-
tenky: 14. Denisa Zahrádková 4196 
(14,98 – 147 – 11,30 – 28,03 – 483 
– 40,78 – 3:04,41) Milan Zeibert

Když bylo kvůli epidemiologické 
situaci bez náhrady zrušeno úvodní 
kolo I. ligy, byli atleti Spartaku Tře-
bíč smutní, že přišli o možnost před-
vést svou formu před vlastním pub-
likem. Když skončilo kolo v Edenu, 
které se tak z druhého stalo prvním, 
byli ještě smutnější, protože výkon, 
který v Praze převedli, si zasloužilo 
vidět víc lidí, byť podle platných 
nařízení smí být tribuna obsazena 
pouze z poloviny. 

Družstvo vedené Jiřím Klinerem 
totiž v polovině soutěže vedlo o 30 
bodů, a teprve v závěru se muselo 
sklonit před téměř domácím Spar-
takem Praha 4, který to má z Děkan-
ky na stadion Slavie jen přes údolí.

Ze sedmnácti bodujících Třebíčá-
ků je třeba jako prvního vyzvednout 
sprintera Tobiáše Dvorského, který 
se po dvouleté závodní pauze vrátil v 
plné parádě, a na stovce předvedl tře-
tí nejlepší čas stoleté historie atletiky 
na jihozápadní Moravě. Své osobní 
maximum z r. 2017 zlepšil o 6 setin 
a má nyní hodnotu 10,84 s, přičemž 
rychlejší zůstávají jen někdejší repre-
zentant ČR do 22 let Petr Daněček a 
současný reprezentant, nestárnoucí 
Petr Svoboda.

Dalším navrátilcem po sezoně ztra-
cené opakovanými zraněními byl 
Petrův bratr Aleš Svoboda, který se 
stal po Adamu Havlíčkovi a Matyá-
ši Víchovi třetím nejvíce bodujícím 
členem družstva. Havlíček také jako 
jediný dosáhl individuálního prven-
ství a to ve skoku o tyči. 

Kromě něj zvítězila také čtvrtkař-
ská štafeta, v níž běžel také zmíně-
ný Vích, který býval v předchozích 
sezonách překážkářskou jedničkou. 
To už po pražské soutěži nepla-
tí, protože na krátkých plotech byl 
rychlejší než on Michal Krátký, který 
po osobním rekordu 15,75 s obsadil 
druhé místo, a na čtvrtce překážek 
zase Ondřej Veselý. 

Oba nadějní překážkáři pak spo-
lečně s nováčky v prvoligové sestavě 
Kryštofem Průšou a Adamem Troja-
nem zaběhli coby záložní štafeta na 
4 x 400 m juniorský okresní rekord, 
který má nyní hodnotu 4:26,18 min.

Jakkoli jednotlivé výkony i koneč-
ný bodový součet družstva působí 
velmi dobře, vedoucí družstva Jiří 
Kliner při hodnocení úplně spoko-
jen nebyl. Při dopočítávání sedm-
náctibodové ztráty na vítěze při-
pomněl dvě diskvalifikace z jistých 
bodových pozic, kterými přišel tře-
bíčský Spartak nejméně o 11 bodů, 
dále neúčast sprintera Kincla, kte-
rý v týdnu před ligou zaběhl stovku 
za11,05 s, ale natáhl si sval a v Praze 
nenastoupil, a na závěr výčtu označil 
za nepodařený výkon svůj vlastní. 

I kdyby to byla pravda, vyvážil by ji 
způsob, jakým Kliner sestavil celek, 
který sice těsně prohrál se jmenovci 
z Prahy 4, zato rozdílem třídy potřel 
ještě nedávno silné Domažlice, další 
pražské kluby Spartu a USK a také 
soupeře z krajských měst Karlových 
Varů a Českých Budějovic.

Z výkonů závodníků Spartaku 
Třebíč: 100 m: 2. Dvorský 10,85 
(v rozběhu 10,84), Drahota DQ (v 
rozběhu 11,07). 200 m: 2. Draho-
ta 22,06, 6. Machotka 22,99, 8. Při-
byl 23,03. 400 m: 3. Přibyl 51,00, 
4. Machotka 51,10, 5. Janík 51,45, 
7. Konvalina 52,06, 8. Průša 52,21. 
800 m: 4. Janík 1:56,30, 7. Trojan 
1:57,23. 110 m př: 2. Krátký 15,75, 
3. Vích 16,02, 4. Přibyl 16,11. 400 
m př: 3. Veselý 53,54, 4. Vích 54,96, 
5. Krátký 55,21, 6. Cihlář 56,46. 4 
x 100 m: 3. Machotka Cihlář Vích 
Veselý 44,39. 4 x 400 m: 1. Machot-
ka Janík Vích Cihlář 3:23,90, 4. 
Krátký Veselý Průša Trojan 3:26,18. 
Chůze 10 000 m: 4. Zeibert. Dál-
ka: 4. Dvorský 677. Výška: 4. Hav-
líček 188, 6. Svoboda 184. Tyč: 1. 
Havlíček 445. Trojskok: 3. Svobo-
da 13,31. Kladivo: 4. Tomek 42,02, 
7. Kliner 33,24. Koule: 5. Svobo-
da 14,33, 8. Kliner 11,81, 9. Tomek 
9,38. Oštěp: 5. Havlíček 48,59, 8. 
Tomek 42,01. Disk: 9. Kliner 34,94. 
Družstva: 1. Spartak Praha 4 237, 
2. Spartak Třebíč 220, 3. Domažlice 
153,5, 4. Sparta Praha 120,5, 5. USK 
Praha 120, 6. Triatlet Karlovy Vary 
79, 7. České Budějovice 65. miz

Atleti skončili těsně druzí 
v úvodu v pražském Edenu

ADAM HAVLÍČEK se stal mistrem republiky. Foto: archiv M. Zeiberta

Adam Havlíček potěšil 
milovníky desetiboje 
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