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Základní umělecká škola 
obnoví běžnou výuku, na kte-
rou se všichni těší. 
� Antonín Zvěřina

Ředitelka Základní umělecké školy 
(ZUŠ) Třebíč Eva Vaňková věří, že v 
tomto školním roce se zcela obnoví 
kontaktní výuka. Z tohoto důvodu 
se všichni pracovníci na nový školní 
rok velice těší.

„Žáky v ZUŠ jsme v minulosti na 
onemocnění covid-19 netestovali a 
předpokládám, že ani nyní nebude-
me. Patrně postačí čestné prohlášení 
o negativním testu ze základní nebo 
střední školy nebo doklad o očkování. 
Žáky i zákonné zástupce budeme o 
tomto podrobně informovat na webo-
vých stránkách školy,“ sdělila Vaňko-
vá. 

Připomněla, že začátkem školní-
ho roku školu čeká velmi radostná 
událost. „Díky Nadaci Karel Komá-

rek Family Foundation, městu Třebíč a 
městskému kulturnímu středisku jsme 
získali nové křídlo Petrof,“ informova-
la Vaňková. 

To bude umístěno ve foyer diva-
dla Pasáž a pro koncertní činnost jej 
budou moci vedle ZUŠ na základě 
dohody využívat i jiné subjekty. Je 
to nejen pro uměleckou školu, ale i 
pro město a okolí velká událost, pro-
tože tím získává stálou možnost hry 
na dva kvalitní klavíry, nové křídlo 
Petrof a stávající křídlo Steinway, v 
reprezentativním koncertním pro-
storu. 

„V budoucnu bychom rádi dva kla-
víry využili například pro regionální 
přehlídku žáků ZUŠ. Chtěla bych zde 
velmi poděkovat starostovi Pavlu Paca-
lovi, díky kterému jsme nový klavír 
získali, a také ředitelce městského kul-
turního střediska Jaromíře Hanáčko-
vé. Díky jejímu pochopení a vstřícnosti 
můžeme umístit klavír do reprezenta-
tivního foyer,“ zdůraznila Vaňková. 

Dále věří, že se bude škola zase hoj-
ně věnovat koncertní činnosti, bude 
moci pořádat představení, vernisáže, 
happeningy či organizovat nové pro-
jekty. 

„Zkrátka chceme se opět ve vyso-
ké míře podílet na kulturním živo-
tě města a okolí. Také doufáme, že se 
v letošním akademickém roce podaří 
úspěšně zakončit první cyklus studia 
Akademie pro seniory, což nebylo v 
minulém roce možné. Máme v plánu 
také prohloubit v minulém školním 
roce započatou spolupráci s ostatní-
mi ZUŠ z okresu Třebíč, ale i z celého 
Kraje Vysočina,“ doplnila ředitelka 
Vaňková. 

Rada města rozhodla o podpoře 
projektu Akademie umění a kultu-
ry pro seniory 2, který probíhá pod 
záštitou základní umělecké ško-
ly. Starosta Pacal poukázal, že ten-
to projekt se setkal s velkou oblibou 
mezi staršími lidmi. Proto město 
tuto činnost podporuje. 

OTEVŘENÁ ZAHRADA. Prázdninové odpoledne určené široké veřejnosti a rodinám z azylového domu se uskutečnilo v úterý 
24. srpna v areálu zahrady Azylového domu pro rodiče s dětmi a ženy v Třebíči v ulici Vltavínská. Návštěvníci poznali, jak 
žijí obyvatelé tohoto domu. Pro děti byl připravený pestrý program. Foto: Antonín Zvěřina

Nové křídlo pomůže všem

Církev pořádá 
slavnostní 

shromáždění 
Slavnostní shromáždění s volbou a 

následnou instalací kazatele Martina 
Kopa se uskuteční 12. září v 10.15 
hodin v kostele Českobratrské církve 
evangelické v Třebíči. Obřad povede 
místopředseda Církve bratrské bratr 
kazatel Bronislav Matulík.  –zt-

Poběží půlmaraton
Akce 8. ročník Halahoj Třebíčského 

půlmaratonu v areálu Základní školy 
Horka-Domky na Václavském náměs-
tí se uskuteční v sobotu 4. září od 10 
do 16 hodin. Třebíčský jarmark regio-
nálních produktů se koná v sobotu 18. 
září v prostorách před kongresovým 
centrem Pasáž od 9 do 15 hodin. –zt-

Požehnají aktovky
Žehnání aktovek se uskuteční v nedě-

li 5. září při mši svaté v 10 hodin v bazi-
lice sv. Prokopa. O den později v sedm 
hodin začíná v bazilice Svatohubertská 
troubená mše svatá. Ve čtvrtek 8. září 
od 17 hodin proběhne v bazilice kon-
cert Gabriely Beňačkové a Jakuba Pus-
tiny. V sobotu 11. září od 17 hodin se 
koná v Bylinkové zahradě Zahradní 
zámecká slavnost s grilováním. 

Žehnání aktovek v kostele sv. Marti-
na bude 5. září na dopoledních mších 
svatých. Farní den se uskuteční v nedě-
li 12. září u Kostelíčka od 14.30 hodin. 
Mimo jiné od 16.15 hodin začíná 
beseda Tadeášem Spišákem, převorem 
v želivském klášteře.  –zt-

Otevře se nemocnice
Den otevřených dveří a prevence 

se uskuteční v třebíčské nemocnici 
v sobotu 11. září od 10 do 16 hodin. 
Nabídne například komentovanou 
prohlídku energocentra, mnoho 
možností vyšetření a poradenství. 
Představí se technika integrovaného 
záchranného systému a armády.  -zt-

Očkovací 
centrum končí

Provoz velkokapacitního očkovacího 
centra Fórum v Třebíči skončil posled-
ním dnem v srpnu. Od září očková-
ní proti covidu-19 nabídne třebíčská 
nemocnice a obvodní lékaři.  –zt-

Uskuteční se pouť
Pouť do Přibyslavic se uskuteční 

v sobotu 4. září. Odchod od bazili-
ky je naplánován na 13.30 hodin. V 
16.30 začíná v přibyslavickém kos-
tele růženec, litanie a v 17.15 hodin 
mše svatá.  -zt-
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Před 90 lety, během leteckého dne 
pořádaného 6. září 1931 na louce za 
Třebíčí, došlo k události, která dodnes 
žije ve vzpomínkách obyvatel měs-
ta. Během hlavního bodu programu, 
vystoupení leteckého akrobata Václa-
va Peřiny, došlo k pádu jeho letadla na 
stráň Lorenzových sadů. Pilot zahynul 
zřejmě hned při dopadu, letadlo navíc 
okamžitě začalo hořet a šokovaní divá-
ci mohli už jen přihlížet, jak tělo muže 
stravují plameny. Krátce po nešťast-
né události bylo rozhodnuto vybu-
dovat na místě havárie letci Peřinovi 
pomník.

Spolek historie letectví Třebíč se už 
řadu let snaží o návrat tohoto pamě-
tihodného místa do povědomí lidí. K 
letošnímu kulatému výročí se rozho-
dl vydat sborník a v něm podrobněji 
popsat některá z mnoha tajemství, jež 
Peřinova mohyla ukrývá. 

Připravuje také několik vzpomín-
kových setkání pro zájemce o historii 
našeho města. První akcí bude setkání 
přímo na místě havárie, pod Peřinovou 
mohylou v Lorenzových sadech, kte-
ré se uskuteční v neděli 5. září v 15.30 
hodin.   -zt-

Tragédii připomene setkání

ok 1966 byl pro moje dětství naprosto přelomový. 
Končila mi výuka v základní škole v rodné Stříteži 

a od 1. září jsem měl nastoupit do měšťanky do Třebíče. 
V rodné obci jsme seděli všichni v jedné třídě, od prvního 
do čtvrtého ročníku, a učil nás jeden učitel, v mém pří-
padě Josef Příbek. Byl to laskavý starý pán, kterému las-
kavost nebránila v tom, aby v koutě nedřímala rákoska, 
kterou neposlušné žáky trestal údery na zadní část těla. 
Ač jsem patřil mezi premianty čtyřtřídky, i já jsem oku-
sil údery na zadnici, no, nic příjemného. 

To, že byl soudruh ředitel, jak se náš učitel nechal titu-
lovat, opravdu laskavý, svědčí příhoda, kdy roztrhal 
vysvědčení mého spolužáka, který propadal, a přepsal 
ho na takové, které mu umožnilo přestup do školy v Tře-
bíči. Nutno říci, že podnětem se stal vytrvalý pláč ono-
ho chlapce, což nemohl dobrotivý učitel či ředitel přenést 
přes srdce. 

K tomu soudruhovi, my všichni děti školou povinné 
jsme navštěvovali náboženství pod patronací dalšího 
laskavého člověka, kněze Kassiána z kostela na Jejko-

vě, učili jsme se samozřejmě ve stejných škamnách jako 
povinnou výuku, ale učitel Příbek s farářem vycházel 
více než dobře. 

Ve čtvrté třídě nás převzal Antonín Hrůza, další laska-
vý člověk, a teď si představte, že jsme z tohoto laskavého 
prostředí měli přejít někam do vzdálené školy, kde jsme 
vůbec netušili, zda tam laskavost bude na místě.

Nehledě k tomu, že nás rodiče strašili, což doteď, to ti 
bylo hej, ale v měšťance tě naučí. Na první den ve ško-
le na tehdejším náměstí Osvobození si pamatuji velice 
dobře. Seděli jsme v lavicích a najednou do třídy přišel 
cizí člověk a vyvolal moje jméno a táhnul mě do ředitel-
ny. Byla ve mně malá dušička, ukázalo se však, že mám 
odrecitovat báseň jako zástupce vesnice. Co to bylo zač, 
si opravdu nepamatuji, a musela to být hrůza, neb jsem 
v té době neuměl vyslovovat hlásku ř.

A pak se to stalo. 2. září lékaři u mého dědečka, který 

s námi bydlel v rodinném domku, zjistili žloutenku, a my 
děti, moje sestra navštěvující devátý ročník měšťanky, a 
já, který se ještě ani nerozkoukal v novém prostředí, jsme 
šli do karantény. V té době samozřejmě nebyly k dispozi-
ci počítače a jiné vymoženosti a o distanční výuce jsme si 
mohli nechat jenom zdát. 

Na dveřích našeho domku velká cedule varovala před 
vstupem, je zajímavé, že moji rodiče normálně chodili 
do práce v Třebíči. Nikdy jsem už ten měsíc nedohonil, 
táhnul se se mnou po celou dobu docházky na základní 
školu, byť se mi sestra snažila vštěpovat některé poučky 
z předmětů, což samozřejmě školu nemohlo nahradit. 
Když jsem po měsíci nastoupil do páté třídy, připadal 
jsem si jako cizinec, jako trosečník na opuštěném ostrově. 

Mimochodem můj děda měl od té doby zakáza-
ný alkohol, což dodržoval stejně jako dietu, když jsem 
později jezdil do střítežské hospody tatínkovi pro pivo, 
mohl jsem mu s radostí sdělit, že dědeček pije limoná-
du. V kuchyni mu ovšem do ní hostinský lil velký rum.     
 Antonín Zvěřina

Zlom v dětství

Tak plynul čas...

R

Do třebíčského 
Ekotechnického 
centra Alternátor, 
které bylo zařazeno 
mezi dětské turis-
tické cíle v rámci 
akce Vysočinou s 
Igráčkem, zavíta-
li v sobotu 14. srp-
na Igráčci Jiřík s 
Mařenkou. 

„Návštěvníci si 
během plnění soutěž-
ních úkolů vyzkou-
šeli a rozšířili své 
vědomosti týkají-
cí se vesmíru, tří-
dění odpadu a našich lesů. Jako obtížný se ukázal úkol najít ztracené Igráčky, ale i to 
se po malé nápovědě podařilo splnit všem zúčastněným, a tak s odměnou spokojeně 
odcházeli všichni dětští soutěžící, kteří si pak užili i skákací hrad a malování na obli-
čej,“ naznačila Eva Veškrnová.

Mezi zhruba dvěma stovkami návštěvníků byli i turisti z různých koutů republi-
ky, pro které bylo příjemným překvapením vstupné, které bylo po celý tento den 
zdarma a v případě rodin s dětmi využili i možnost zúčastnit se soutěžního dne. 
 –zt- 

Modernizace přístrojového vyba-
vení patří k prioritám třebíčské 
nemocnice. 

� Antonín Zvěřina

Sbírka pro Nemocnici Třebíč poběží 
do října. Pomůže se zakoupením pří-
stroje pro novorozenecké oddělení. 
Přístroj fototerapie slouží k nejčas-
tější a nejbezpečnější léčbě novoro-
zenecké žloutenky a lze jej umístit 
přímo na inkubátor. Novorozenecká 
žloutenka postihuje až padesát pro-
cent novorozenců. 

„Fototerapii využíváme u dětí předčas-
ně narozených nebo s infekcí, kde prudce 
stoupající hladina žlutého barviva může 
způsobit vážné zdravotní postižení. Pří-
stroj umožnuje výrazně zkrátit dobu 
pobytu novorozeného dítěte na oddě-
lení. Fototerapie, a pro ni typické mod-
ré světlo, rozbíjí žluté zabarvení v kůži 
na formu, která se nemusí zpracovávat 
v játrech a je vylučována ledvinami,“ 
vysvětluje pozitivní účinky přístroje 
primářka dětského a novorozenecké-
ho oddělení Alena Holubová.

Pravidelná modernizace přístrojo-
vého vybavení, zvyšování kvality zdra-

votní péče a poskytovaných služeb 
patří mezi hlavní priority třebíčské 
nemocnice. 

„Velmi mě těší plánované rozšíření 
léčebné péče o ty nejmenší z nás a pře-
devším urychlení jejich návratu do 
rodinného prostředí,“ oceňuje přínos 
fototerapie ředitelka nemocnice Eva 
Tomášová.

Pořizovací cena fototerapie je 150 
tisíc korun. V současné době je na 
sbírkovém účtu zhruba 80 tisíc korun. 
Rada města doporučuje zastupitel-
stvu města poskytnout nemocnici 
finanční investiční dar ve výši milion 
korun. Starosta Pavel Pacal zdůraznil, 
že je to důkaz toho, jak si město práce 
nemocnice váží.

Malá statistika narozených dětí v 
Nemocnici Třebíč:

� Rok 2018 – celkem 1253, z toho 
652 chlapců, 601 děvčat, deset dvoj-
čat.

� Rok 2019 – celkem 1346, z toho 
698 chlapců, 648 děvčat, 27 dvojčat.

� Rok 2020 – celkem 1229, z toho 
622 chlapců, 607 děvčat, 13 dvojčat.

V letošním roce se dosud narodilo 
zhruba 800 dětí.  –zt-

SOUTĚŽE v Alternátoru se účastnily celé rodiny. Foto: 

Antonín Zvěřina

Proběhl den s Igráčkem

Budou léčit miminka světlem
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Meteorický roj Perseidy pozo-
rovali návštěvníci na třebíčské 
hvězdárně ve čtvrtek 12. srpna 
od 21 do 24 hodin. Země každý 
rok mezi 17. červencem a 24. 
srpnem prochází na své dráze 
skrze prachový proud rozptýle-
ný za kometou 109P Swift-Tut-
tle.

Prachové částice zvané mete-
oroidy se střetávají se Zemí a 
v atmosféře zazáří jako meteory. 
Při průletu zemskou atmosférou 
se zcela vypaří. Název Perseid je 
odvozen od místa v souhvězdí 
Persea, z něhož meteory zdánli-
vě vylétají. Pozorování přiblížila 
Kristýna Jelečková. 

� Antonín Zvěřina

Co se tedy na hvězdárně zmiňova-
ný čtvrtek dělo?

Zájemci měli možnost vidět několik 
meteorů z meteorického roje Perseid. 
V době, kdy vrcholí, máme pravidelně 
otevřeno pro veřejnost. Pozorujeme 
nejen zmiňovaný roj, ale i souhvězdí, 
planety, objekty hlubokého vesmíru, 
prostě vše, co je v té době viditelné na 
obloze. 

Letos vám poměrně přálo počasí?
Docela ano, i když se později večer 

obloha zatáhla. I v pátek a v sobotu js-
me měli otevřeno pro veřejnost, náv-
štěvníci také mohli Perseidy pozoro-
vat.  

Máte představu, kolik přišlo ve 
čtvrtek lidí?

Ten čtvrteční večer přišlo zhruba 120 
lidí. Půjčujeme zájemcům na pozoro-
vání matrace a deky, protože Perseidy 
je nejlépe pozorovat vleže. Nedá se na 
ně kouknout v dalekohledu, protože 
letí rychle. Deky půjčujeme i při běž-
ných pozorováních, je léto, mnoho lidí 
přijde nalehko a neuvědomí si, že jim 
bude zima. 

Je to pravda, že se Perseidy nedají 
běžně vyfotit?

Tak to není pravda, máme je vyfo-
cené i my. Nejde je ale fotit tak, že si 
stoupnete s fotoaparátem a čekáte a 

pak stisknete spoušť. Pokud bude mít 
fotograf stativ a nechá fotoaparát sní-
mat oblohu delší dobu, tak na snímku 
Perseidy budou. 

O tomto jevu se říká, že padají 
hvězdy, dá se tento úkaz pozorovat 
během roku?

Během roku máme několik mete-
orických rojů, vychází to v průměru 
jeden na měsíc, ale některé jsou veli-
ce slabé, jsou vidět třeba jen dva tři 
meteory za hodinu, některé jsou veli-
ce rychlé, špatně se pozorují. A jeden 
s vyšší četností je zase v zimním obdo-
bí, což není pro pozorování nejideál-
nější doba. 

Říká se, že když padá hvězda, má 
si člověk něco přát. Máte představu, 
jak to vzniklo?

Myslím si, že to vzniklo v obdo-
bí, kdy lidé ještě nevěděli, co to padá. 
Hvězda samozřejmě nepadá, to by 
byla velká katastrofa. Je to krásný svě-
telný jev, a tak si lidé vymysleli, že když 
padá hvězda, může se jim splnit jejich 
přání. 

Jedná se opravdu o malé objekty?
U meteorických rojů se opravdu jed-

ná o malé částečky, u takzvaných boli-
dů mohou částečky spadnout i na zem. 
Kdyby letělo k Zemi něco většího, to 
bychom určitě věděli.

Když jsme byli malé děti, pozo-
rovali jsme na obloze první hvězdu 
Večernici a ráno poslední Jitřenku. 
O co se jedná?

Jedná se o planetu Venuši. Ta obíhá 
blíže ke Slunci než Země. Netroufnu 
si tvrdit, že je to vždy první objekt na 
obloze. Někdy je tak blízko Slunce, že 
viditelná není. 

V ten čtvrtek byly vidět jasně pla-
nety Jupiter a poblíž Saturn. 

Nebyly daleko od sebe (smích). 

PERSEIDY přilákaly na třebíčskou hvězdárnu desítky zvědavců. 
 Foto: Antonín Zvěřina

Na nebi zazářily jasné Perseidy, 
přilákaly desítky zájemců o noční nebe

Kristýna 
Jelečková

Když jsme na to koukali, byly relativně 
blízko u sebe. Není to tak dávno, kdy 
procházely těsně vedle sebe. A moh-
li jsme je pozorovat v jednom zorném 
poli. To byla krásná podívaná, moc 
často se to nestává. 

Co ještě lidem na obloze ukazuje-
te?

Ukazovátkem jim nejprve venku 
ukazujeme souhvězdí, jednotlivé hvěz-
dy, planety. A pak dalekohledy, co tam 
zrovna je pozorovatelné. 

Jak to, že Měsíc v úplňku je někdy 
malinký, a někdy jako talíř?

To je optický klam. Když máme mož-
nost jej porovnat třeba s domy, stromy, 
zdá se nám větší. Když ho máme nad 
hlavou, nemáme ho s čím porovnat, 
a proto se nám zdá menší. Měsíc má 

eliptickou dráhu oběhu, takže je Zemi 
blíž nebo dál, ale to my pouhým okem 
nepoznáme. 

Co pouhým okem ještě do konce 
roku uvidíme?

Jasné komety žádné hlášené nejsou, i 
když u nich je to složité. Záleží, jak se 
zachová, když se přiblíží ke Slunci, zda 
se třeba rozpadne. Většinou vyčkává-
me, jaké budou prognózy. Myslím, že 
nás žádný takový jev nečeká.

Co to znamená, kometa se rozpad-
ne?

Kometa je ledovo-prachové těle-
so. Když se přiblíží ke Slunci, tak se 
materiál rozpouští, nebo se celé jádro 
může rozpadnout na kusy. Může i úpl-
ně zaniknout. Ale rozhodně stojí za to 
přijít k nám i na běžné pozorování.   

Město poskytlo dary
Rada města rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 20 tisíc korun společ-

nosti Podmol Bros na pořádání srpnové akce na sokolském stadionu. Tato 
společnost dlouhodobě spolupracuje s třebíčským stacionářem Barevný svět. 

Dále rada rozhodla poskytnout finanční dar ve výši deset tisíc korun Okres-
ní hospodářské komoře Třebíč na pořádání XXV. ročníku veletrhu vzdělává-
ní Didacta 2021. Ten se uskuteční ve čtvrtek 21. října v prostorách budovy 
Střední průmyslové školy Třebíč v ulici Manželů Curieových.

Jedná se o XXV. ročník veletrhu. Cílem veletrhu je podat veřejnosti ucele-
ný přehled o vzdělávacích nabídkách škol a školských zařízení a propojit tuto 
nabídku s možností uplatnění v praxi.  -zt-
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Představí trofeje
Chovatelská přehlídka trofejí zvěře 

ulovené v hospodářském roce 2020 
za honitby spadající do územní 
působnosti městských úřadů Tře-
bíč, Náměšť nad Oslavou a Morav-
ské Budějovice se uskuteční v 
sobotu 4. a v neděli 5. září v kultur-
ním zařízení Bažantnice. Veřejnost 
ji může navštívit po oba dny od 9 
do 15 hodin.  -zt-

Vernisáž výstavy Vůně tymiánu, kde návštěvníci mohou zhlédnout výtvar-
ná díla běloruských umělců Oksany Arakčejevy, která je zároveň kurátor-
kou výstavy, a tragicky zesnulého Zachara Kudina, se uskuteční v třebíčském 
Katolickém gymnáziu v Galerii Chodba ve středu 8. září od jedenácti hodin. 

Úvodní slovo pronese emeritní velvyslanec v Bělorusku Dr. Jiří Karas, zahá-
jení výstavy doprovodí zpěvem Dr. Antonín Malach. Oksana Arakčejeva na-
psala, že se zejména těší na besedu s třebíčskými studenty a návštěvníky ver-
nisáže.

„Tvorba běloruského umělce, to je plamen inspirace zrozený v kráse, obsahu-
je zajímavé napětí i vážné poselství, o tom se každý návštěvník přesvědčí sám,“ 
podotkl k pozvání Dr. Jiří Karas.  -zt-

Třebíčí zavoní tymián

Třebíčský výtvarník Emanuel Ran-
ný, člen Sdružení českých umělců gra-
fiků HOLLAR, vystavuje spolu s dal-
šími členy v pražské Novoměstské 
radnici svoje práce na výstavě nazvané 
„NOVÉ CESTY – NOVÉ OBJEVY“. 
Výstavu převzala Galerie Zázvorka 
v Novém Městě nad Metují s názvem 
„PŘÍTOMNOST“.

V Císařské konírně Pražského hra-
du proběhla výstava  „GRAFIKA 
ROKU“.  Emanuel Ranný je zastou-
pen grafikou vytvořenou k sonetům 
Williama Shakespeara v překladu 
profesora Martina Hilského. GRA-
FIKA ROKU  je výstavním projek-
tem s dlouholetou tradicí a je v České 
republice zcela jedinečnou akcí zamě-
řující se na představení současné gra-
fické tvorby českých umělců – grafiků.

Jedná se o každoročně vyhlašova-
nou celostátní soutěžní výstavu urče-

nou současné české umělecké tvorbě 
v oblasti grafiky a pořádanou již od 
roku 1994. Emanuel Ranný na této 
akci obdržel v roce 2000 Hlavní cenu 
za Triptych „Havraní krajina podle 
Edgara Allana Poea“ vytvořený v tech-
nice suché jehly v celkovém rozměru  
137 x 222 cm a v roce 2009 Speciál-
ní cenu za grafiku „Havraní krajina“ o 
rozměru 100 x 73 cm rovněž v techni-
ce suché jehly.

Ranný je po několikáté porotou 
vyzván k účasti na mezinárodním  bie-
nále grafiky v srbské Užici, kde v roce 
2007 získal GRAND PRIX za cyklus 
STÉLY. Cenu převzal osobně. Výstava 
probíhá v Gradske galerii Užice.

V tomto roce Ranný pracuje na cyk-
lu obrazů s námětem „Krajina Dalmá-
cie“ a s profesorem Hilským připra-
vuje další bibliofilské vydání sonetu 
Williama Shakespeara. -zt-

Emanuel Ranný vystavoval v Praze

K BÁSNI Ivana Diviše Moje oči muse-
ly vidět.

Hodlají rozšířit 
areál na Hvězdě

Nástavbu a přístavbu zázemí 
včetně ubytování u baseballové-
ho stadionu má zájem vybudovat 
spolek  Nuclears Třebíč v areálu 
na Hvězdě. Hodlá tam také umístit 
čtyři stožáry osvětlení. Pro jejich 
realizaci se musí změnit nájemní 
smlouva mezi spolkem a městem 
Třebíč. To spolku umožní žádat o 
příslušnou dotaci.  –zt-

Firmy podporují 
technické 

vzdělávání 
Souhlas s přijetím daru v rám-

ci projektu Podpora řemesel v Tře-
bíči v letech 2019 – 2022 vyslovila 
rada města. Částkou 50 tisíc korun 
přispělo devět firem. Jedná se o 
podporu technického vzdělávání 
v mateřských a základních školách. 
 –zt-

Město vyhlásilo 
výtvarnou soutěž

Vyhlášení výtvarné soutěže třebíč-
ských mateřských a základních škol 
pro školní rok 2021/2022 Naklá-
dání s odpady schválila rada města. 
Starosta Pavel Pacal připomněl, že 
se se jedná o tradiční soutěž, která se 
v minulém roce neuskutečnila kvůli 
pandemii. Doplnil, že soutěž má za 
cíl propagovat nakládání s odpady. 
 –zt-

VÍKEND PLNÝ

A DÁRKŮ
SLEV

 17. – 19. 9.
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na očkování 
pro dítě

Kč

nově až

Přihlaste se k nám do 30. září 2021

Klientské centrum Třebíč    
Bedřicha Václavka 12 

na očkování pro 
čtyřčlennou rodinu 

až 5 000 Kč5 000Kč

Kč

Třebíč   

Kč
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Soubor Yocheved patří k 
tradičním souborům, které 
vystupují v Třebíči na různých 
slavnostech. Zastihli jsme je 
v létě před Zadní synagogou a 
položili vedoucí Haně Horké 
a tanečnici Elišce Veškrno-
vé několik otázek. Nejprve 
odpovídala Hana Horká.  

� Antonín Zvěřina

Jak a kdy soubor vznikl? 
Yocheved vznikl v roce 2003 a 

tehdy se ještě nezabýval izraelský-
mi a židovskými tanci, ale tanci 
lidovými. Pracujeme pod třebíč-
skou základní uměleckou školou. V 
roce 2004 nás požádali představi-
telé města, zda bychom se nezabý-
vali židovskými tanci u příležitos-
ti vstupu třebíčských památek do 
UNESCO. 

Jedná se opravdu o židovské 
tance? 

Náš repertoár se skládá ze 2 dru-
hů tanců. Izraelské lidové tance, to 
jsou moderní tance, které vznikly 
a vznikají až po založení státu Izra-
el. A židovské tance, které jsou his-
toricky starší, tančí se na klezmer 
muziku a jsou inspirovány chasidy 
a tradičními Židy. 

Choreografii si vymýšlíte sami? 
Ano, pokud jde o ty židovské, tak 

ty si vymýšlíme sami, u izraelských 
tanců je již daná choreografie. To 
znamená, že v celém světě se na 
stejnou píseň tančí stejné kroky.  

Muzika je tedy původní? 
Izraelská hudba je moderní. Prv-

ní tance vznikaly na oslavu státu 
Izraele. Dnes už jsou z nich tradici-
onály. Teď už se přizpůsobují době 
a jsou stále modernější. I původní 
židovská hudba má své tradicioná-
ly. My k židovským tancům použí-
váme hudbu od různých klezmero-
vých kapel, českých i zahraničních. 
Hodně také tančíme na jidiš písně. 

Jak se dostáváte ke krokovým 
variacím? 

Každý rok se v České republice 
uskutečňuje mezinárodní festival 
izraelských lidových tanců. Jmenu-
je se  Machol czechia, působí tam 
lektoři z Izraele a učí nás jejich tan-
ce. Letos se konal v Kralupech nad 
Vltavou. Izraelci přivezou i hudbu, 
kterou nám poskytují.  

Při pohledu na tance se zdá, že 
je to veselé hopsání? 

Není to pravidlo, že jsou tance 
jenom veselé. Ale je pravda, že ty 
veselé mají vždy větší ohlas.  

Jak je to náročné připravit tako-
vý tanec? 

Scházíme se každý pátek v základ-
ní umělecké škole. Letos bychom 
chtěli nabrat i více mladších děti, 
abychom si zajistili budoucnost. 
Jen musím říct, že s chlapci je tro-
chu problém.  

Snažíte se tanečníky seznamo-
evat s židovskou historií? 

Určitě se o to snažím, patří to k 
základům a pochopení mentality. 
Když jsem začínala já, jezdila jsem 
pro informace do synagogy v Brně. 
Jsem sympatizant judaismu a zají-
má mě to. Židovskou tématikou 
jsem velice oslovená.  

Kde všude vystupujete? 
Samozřejmě tančíme při nejrůz-

nějších příležitostech v Třebíči i po 
celé České republice, ale vystupo-
vali jsme i v  zahraničí, byli jsme ve 
Švýcarsku, v Německu, v Polsku či 
na Slovensku. Jeden z vrcholů byla 
i účast na největším českém  mezi-
národním folklorním festivalu ve 
Srážnici. 

Dnes tančíte před Zadní syna-
gogou, kde zrovna rovný povrch 
není.  

Dá se to, přizpůsobili jsme tomu 
obuv. Jinak máme boty s podpat-
ky. Určitě by nešlo tady tančit celý 
den. Jednorázově to zvládneme.  

Dva roky kulturní akce praktic-
ky nebyly.  

Jsme rádi, že se akce alespoň v 
omezeném provozu opět konají. 
A těšíme se, až se vše vrátí do nor-
málu. Měli jsme tančit třeba na tře-
bíčském Bramborobraní, ale to se 
letos nekoná.  

Co vás čeká? 
To je stále na vodě. Nikdo neví, 

jak to bude s epidemiologickou 
situací dál, a tak se zatím nikdo 
do velkých akcích nehrne. My si v 
nejbližší době určitě zatančíme na 
koncertech a akcích ZUŠ. Pak už 
nastane plesová sezóna s nabídka-
mi na předtančení. A už teď máme 
nadřeknuto několik festivalů na 
příští rok. Budeme doufat, že se 
uskuteční.    

Za chvíli oslavíte výročí, připra-
vujete něco? 

Nějaké myšlenky už mám, ale 
nerada bych nyní něco prozrazova-
la.  

A otázky pro Elišku. Jak jste se 

SOUBOR Yocheved patří ke stálicím 
na třebíčských kulturních akcích. 
 Foto: Antonín Zvěřina

Yocheved tančí židovské tance 

VEDOUCÍ Hana Horká a tanečnice Eliška Veškrnová.   Foto: Antonín Zvěřina

k souboru dostala? 
Od malička jsem tancovala, cho-

dila jsem do základní umělecké 
školy na tanec. Izraelské i židovské 
tance se mi líbily a vždy jsem poku-
kovala po starších holkách, jak je 
tančí. A tak jsem se do souboru 
taky přihlásila.  

Jsou tyto tance náročnější než 
klasické české, polka nebo val-
čík? 

Asi je to srovnatelné, na tom-
to povrchu je to určitě náročnější. 
Možná ty rychlejší jsou náročnější.  

A opravdu vás to baví? 
Baví mě to moc. Určitě je to 

náročné i na fyzičku, asi jako každá 
jiná aktivita. A je to také náročné 
na paměť. Máme nacvičených tako-
vých 50 tanců, možná i víc. Důleži-
tá je hudba, která nás vede.  

Při posledním tanci jste i zpíva-
ly. 

Ano, je to židovský tradicionál 
a jedná se o rozlučkový tanec. V 
doslovném překladu slova zní: mír 
s vámi. To, že tančíme v kruhu, 
naznačuje pospolitost. 

A doplňující otázky pro vedou-
cí.  

Kdo vám šije kroje a jsou to ori-

ginály, kopie? 
Kostýmy nám šila paní Malá - 

zakladatelka souboru, jediné kafa-
ny, klučičí kabáty, jsme si nechali 
na míru šít od profesionální švad-
leny. Všechny kostýmy jsou inspi-
rovány tradičním oblečením Židů. 
Izraelské kostýmy máme modrobí-
lé, což jsou barvy vlajky. 

Přivítali byste vystoupení pří-
mo v Izraeli? 

To by bylo úžasné, byla by to 
určitě ta největší věc, co by se nám 
mohla stát. Jen si myslím, že by 
takovou výpravu bylo velmi těžké 
zorganizovat, nejsem si jistá, jestli 
by byla vůbec realizovatelná. 

Co na ně říkají případní Izrael-
ci? 

Izraeci jsou nadšení, tedy alespoň 
ti, se kterými jsem se potkala. Ale 
oni jsou obecně takoví spontánní a 
pozitivní. 

Co ostatní cizinci, jak reagují?    
I u cizinců jsem vždy zaregistro-

vala jen pozitivní reakce. Myslím, 
že je to dáno nejen tancem, ale také 
hlavně velmi podmanivou hudbou. 
Do pár minut vidíte na lidech, jak 
se pohupují nebo podupávají do 
rytmu. Ať už jde o cizince, nebo 
našince.
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Ilustrativní fotografie

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 
ŠKODA KODIAQ: 5,3–8,9 l/100 km, 138,0–203,0 g/km

Poznejte se osobně s naším novým SUV vybaveným pro každou příležitost a přijďte si ho vyzkoušet na vlastní kůži.
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat online nebo telefonicky.

NOVÁ ŠKODA

KODIAQ
ODRAZ VAŠÍ OSOBNOSTI

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:



STRANA  8 TN - ZÁŘÍ 2021Publicistika

Děti se na farmě v Poušově 
dozvídají, co vše obnáší starost 
o zvířata. 

� Antonín Zvěřina

Při cestě do zahrádkářské kolonie 
Poušov podél řeky Jihlavy nemůže 
vaší pozornosti ujít stan týpí a třeba 
i koně či kozy. Jedná se o ráj Veroni-
ky Hlávkové a při naší návštěvě tam 
nechybí děti. 

„Dnes tady máme děti z příměstské-
ho tábora Labyrint. Společně zvířata 
obstaráme, aby si vyzkoušely, jaká je 
se zvířaty práce. Společně je také nakr-
míme, děti zkusí krmit kozy z ruky,“ 
naznačuje Veronika. 

Děti se také dozvědí, čím jsou 
například zmiňované kozy užitečné. 
Kozy na farmě se využívají hlavně 
k produkci mléka a děti si vyzkouší, 
jaké to je zvíře podojit, a Veronika 
jim vysvětlí, co všechno se dá z mlé-
ka vyrobit. 

Přiznala, že chov zvířat je její velký 
koníček, a chtěla, aby ho poznaly i 
její děti. „A když už jsme farmu zřídi-
li, chceme, aby její chod poznaly i jiné 
děti,“ poukazuje Veronika.

Farmu navštěvují děti ze základ-
ních škol, zejména z prvního stupně 
a z mateřských škol. Přes léto se pak 
jedná především o třebíčské příměst-
ské tábory. „Kozy jsou tady v Poušo-
vě čtvrtým rokem a koně přibyli před 
dvěma lety. Máme tady dva poníky 
k vožení dětí, a dva velké koně, na kte-
rých se samozřejmě mohou také svézt,“ 
informuje Veronika.

Přibudou kůzlata 
Pokračuje, že na farmě chová šest 

dospělých koz, během jara přibudou 

kůzlata. Po farmě běhají i slepice a 
nechybí kočka. Pes dochází s maji-
telkou. „Dříve jsme nabízeli mléko 
ze dvora, teď to máme pozastavené, 
takže je máme pro vlastní potřebu,“ 
sděluje Veronika.  

Připouští, že starost o zvířata patří 
ke každodenním povinnostem, ale 
tuto práci vykonává ráda. Naznaču-
je, že zvířata se krmí dvakrát denně, 
ráno a večer. „Samozřejmě je nároč-
né si naplánovat nějakou dovolenou, 
protože musím za sebe sehnat záskok. 
Najít člověka, který umí dojit ruč-
ně, takových mnoho není,“ usmívá se 
Veronika.  

Takže často musí zaučit svoje 
kamarády. Zdůrazňuje, že se jedná o 
nevýdělečnou farmu, opravdu jí jde 
hlavně o to, aby se děti něco o cho-
vu zvířat dozvěděly. „Mnohdy nevě-
dí, jak se k němu chovat, jsou děti, 
které se zpočátku i bojí, než přijdou 
na to, že se kozy chtějí mazlit, protože 

jsou ochočené,“ vysvětluje Veronika.
Mnohé se diví, jak se mléko od 

zvířat získává, že se nenachází jen 
v obchodech v regálech. Veronika 
doplňuje, že krmení farma nakupu-
je od blízkého soukromého země-
dělce, stejně jako zrní. Přes léto jsou 
zvířata ve výběhu ve stádě, kde se i 
pasou. 

Vlastní zdroj
Ačkoliv v sousedství teče řeka, far-

ma má vlastní zdroj nezávadné vody. 
Nabízí se otázka, jak je to se zápa-
chem koz. „Naše kozy nepáchnou, jak 
jste se mohl sám přesvědčit. Problém je 
s kozlem, který jde na podzim do říje, 
a chce dát všem ostatním kozlům naje-
vo, že on je ve stádu králem, a dává to 
najevo pachem,“ vysvětluje Veronika. 

Upozorňuje, že farma kozla na stá-
lo na připouštění nemá. Pokud jde o 
kůzlata, každá koza rodí jedno až tři 
mláďata. „Letos rodily pouze dvě kozy 

a máme pět kůzlat. Byl rok, kdy jsme 
jich měli i dvanáct,“ říká Veronika. 

„Snažíme se dětem přiblížit, že u nás 
je zvíře opravdu svobodné, ve výběhu,“ 
říká Veronika. A dostáváme se k pro-
blému, kolem farmy vede frekvento-
vaná cesta, po které chodí mnoho li-
dí, jak se ke zvířatům chovají? 

„Bohužel přes cedulky, aby lidé zví-
řata nekrmili, se s tím setkáváme. Sta-
čí jeden člověk, který to nebude respek-
tovat, a může nastat problém. U koní 
jsme několikrát řešili koliku,“ upozor-
ňuje Veronika. 

Krmení vadí
Pokračuje, že ve stádu je vždy zvíře, 

které je dominantní. Pokud někdo 
vysype hromadu jablek, sežere je 
pouze vůdce. „Lidi často říkají, vždyť 
je to jenom jedno jablko. Ale takových 
lidí může projít dvacet, takže prosíme, 
nekrmit. Nejen u nás, ale všude,“ zdů-
razňuje Veronika.  

Netají, že v případě problémů má 
kontakt na několik veterinářů. „A 
pokud chce někdo zvířata krmit, napří-
klad rodiny s dětmi, stačí nás kontak-
tovat, my to rádi umožníme, ale máme 
nad tím dohled,“ nabádá veřejnost 
Veronika. 

Dodává, že lidem nabízí far-
ma i možnost procházek s kozami. 
„Máme takzvanou kozí stezku, dáme 
lidem dvě kozy na vodítko a vysvět-
líme, po jaké trase se mají vydat. A 
děti po cestě plní i pár úkolů,“ uzavírá 
vyprávění Veronika Hlávková. 

Pozorujeme děti při čistění pro-
stranství od chlévské mrvy. Ne 
všechny se do práce zapojují, aktiv-
nější se zdají být děvčata. Postávající 
malý chlapec svůj postoj vysvětluje 
slovy: „Nemám rád práci.“   

DĚTI se seznámily s chovem koz.  Foto: Antonín Zvěřina

Prosíme nekrmit, říká Veronika Hlávková 

V letošním roce bohatém na historická výročí 
(založení kláštera 1101–1104, zřízení gymnázia 
1871, zrod obchodní školy 1901) jsou pro veřej-
nost počátky obchodní školy, z níž posléze vyrost-
la obchodní akademie, pravděpodobně nejméně 
známé. Proto bude užitečné si je alespoň ve struč-
nosti připomenout. 

Ustavení obchodní školy mělo v Třebíči docela 
přirozené důvody, jelikož město se v posledních 
dvaceti letech 19. století ekonomicky rychle roz-
víjelo, především v oboru kožedělného  průmyslu. 
Kromě toho od roku 1882 získala v politickém i 
společenském životě Třebíče rozhodující vliv čes-
ká většina, když dokázala ovládnout radnici. Pod-
nět k založení obchodní školy sice přišel zvenčí od 
Václava Hrubého, profesora obchodní školy z Pro-
stějova, ale reakce městské rady byla pozitivní a 
velice pohotová. Zastupitelstvo pak již v létě roku 
1900 rozhodlo o zřízení třebíčské obchodní ško-
ly, přestože státní úřady nebyly takovému záměru 
příznivě nakloněny. Nakonec vídeňské minister-
stvo školství v polovině června následujícího roku 
vyhovělo žádosti radnice, aby ve městě mohla být 
zřízena dvoutřídní obchodní škola. Byla v pořadí 
čtvrtou školou tohoto typu na celé Moravě. Jejím 
ředitelem se stal na doporučení třebíčského rodá-
ka dr. A. Bráfa Adolf Kott a správu nad ní začalo 

vykonávat tzv. kuratorium složené z významných 
osobností státní správy a nejdůležitějších sponzo-
rů z řad podnikatelů a obchodníků finančně pod-
porujících nově založený vzdělávací ústav. 

Obchodní škola našla nejprve útočiště v objektu 
tzv. německé školy v Hasskově ulici (dnes Městská 
knihovna), ale již o rok později měla vlastní budo-
vu v Soukopově ulici (dnes ZUŠ), kde zůstala dé-
le než dvacet let. V první roční zprávě obchodní 
školy se můžeme dočíst řadu zajímavých informa-
cí. Hned v úvodu na více než třiceti stranách roze-
bral ředitel školy podrobně jeden účetní případ. 
A. Kott byl totiž nejen učitelem, ale také předním 
odborníkem a přísežným soudním znalcem účet-
nictví, kterému v obchodní škole vyučoval. Tříd-
ním učitelem byl Václav Řídký. Vedle těchto dvou 
osobností působilo v obchodní škole dalších pět 
tzv. vedlejších učitelů z obecné školy, měšťanské 
školy a z gymnázia. Hlavními obory byly účetnic-
tví, obchodní nauka a směnkařství a také nauka o 
zboží. Osnovy zahrnovaly řadu dalších předmětů, 
např. český jazyk, cizí jazyky (němčinu a nepovin-
nou francouzštinu, kupecké počtářství, zeměpis, 
přídodopis i tzv. přírodozpyt, nauku o fyzikálních 
a chemických procesech. Nechybělo přirozeně ani 
náboženství, kterému vyučoval katecheta Fran-

tišek Kosík. Osnovy zčásti předepisovaly obsah 
výuky, např. v českém jazyce měli žáci dostávat 
každých osm dní domácí úkol a jednou za čtrnáct 
dní vypracovat písemnou školní práci. 

V prvním roce existence navštěvovalo obchodní 
školu celkem 35 žáků, z toho 16 pocházelo přímo 
z Třebíče a dalších 7 z okresu. Zbývající přicháze-
li z různých míst, dva dokonce z blízkých Dolních 
Rakous. Velké rozpětí vykazoval věk žáků. Osm z 
nich dosáhlo stáří 14–15 let a naproti tomu tři už 
měli 20–21 let. 

Škola se rychle rozrůstala, už v dalším školním 
roce existovala navíc obchodní škola pokračova-
cí a 18 dívek navštěvovalo jednoroční obchodní 
kurz. Obchodní škola dobře prosperovala, a tak 
se město již od roku 1907 snažilo o zřízení vyšší-
ho stupně ekonomického školství, tj. obchodní 
akademie, které byly na celé tehdejší Moravě pou-
ze dvě. Bohužel bez úspěchu. Podařilo se to až v 
nové republice v roce 1919. Třebíčská obchod-
ní akademie přes veškeré proměny času přečkala 
až do současnosti. Za dlouhá léta svého působe-
ní vychovala stovky absloventů, kteří se výrazně 
uplatnili nejen ve sféře národního hospodářství, 
ale také v mnoha dalších oborech lidské činnosti a 
dělali tak čest nejen své škole, ale celému městu.  

 Rudolf Fišer 

Jubileum ekonomického 
(obchodního) školství v Třebíči 
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Služby LSPP stomatologické na ZÁŘÍ 2021
sobota, neděle, svátek: 9-12 hodin

4. 9. sobota  MDDr. Bělková Anna  JemDent s.r.o., Budějovická 1192 675 31 Jemnice  606 035 265
5. 9. neděle  MUDr. Blažek Ivan  Komenského nám. 30 675 51 Jaroměřice  568 440 495
11. 9. sobota  MDDr. Blažek Jan  STRONG DENT s.r.o., Sv. Čecha 840/39 Třebíč  568 844 002
12. 9. neděle  MUDr. Machová Eva   Husova 898  675 71 Náměšť nad Oslavou  568 620 248
18. 9. sobota  MUDr. Cafourek Jiří  Vltavínská 1346 674 01 Třebíč  568 843 787
19. 9. neděle  MUDr. Machová Eva   Husova 898  675 71 Náměšť nad Oslavou  568 620 248
25. 9. sobota  MUDr. Černoch Vladimír ml. 

  Stomatologické centrum Třebíč s.r.o., Kpt. Jaroše 1123 674 01 Třebíč 776 166 268
26. 9. neděle  MUDr. Machová Eva   Husova 898  675 71 Náměšť nad Oslavou  568 620 248
28. 9. svátek  MUDr. Machová Eva   Husova 898  675 71 Náměšť nad Oslavou  568 620 248

  Třebíčské centrum  Městská knihovna

 Centrum DaR

  Výstavy

  Divadla a koncerty

1. – 10. 9. ZÁPISY DO KROUŽ-
KŮ A KURZŮ 

2. 9. 10 – 11 Informační schůzka 
pro zájemce o miniškoličku Uzlí-
ček

4. 9. 14 – 17 VOLNÝ ČAS NENÍ 
NUDA (prezentace aktivit na pod-
zámecké Nivě)

  7. 9. 9 – 9.45 Ukázková hodina 
– Robátka

   10.15 – 11 Ukázková hodina – 
První krůčky k hudbě

  7. 9. 15 – 16.30 B r a m b o r o v ý 
den (kurz zdravého vaření – výmě-
na receptů, tipy na dobroty a tvo-
ření)

  9. 9. 9 – 9.45 Ukázková hodina – 
Kulíšek (kroužek pro rodiče s dět-
mi od dvou let)

14. 9. 15 – 16.30 Hraním ke psa-
ní (tvořivé odpoledne)

16. 9. 10.30 – 12 Vliv rodinných 
a sociálních faktorů na vzdělání

21. 9. 15 – 16.30 Podzimní díl-
ničky (akce pro celé rodiny)

30. 9. 10.30 – 12 Podzimníčci 
(EKO tvoření)

1. - 30. 9. RODINA jako první 
univerzita dítěte – kampaň Sítě pro 
rodinu

1. - 30. 9. FAMILY POINT Tře-
bíč: Výtvarný koutek – Pískování

1. - 3. 9. TÝDEN OTEVŘE-
NÝCH DVEŘÍ – ukázky aktivit, 
otevřeno středa a pátek  8 - 14, 
čtvrtek 8 - 17.

1. - 10. 9. Zápis do kroužků a 
kurzů 

4. 9. 14 – 17 VOLNÝ ČAS NENÍ 
NUDA – prezentace aktivit na Pod-
zámecké nivě

4. 9. 14 – 15 MALÝ FESTIVAL 
LOUTKY: Sv.Václav

6. 9. 16 – 17 Dětská skupina 
KAPIČKA

7. 9. 10.30 – 12 Kurz zdravé-
ho vaření - téma:  Tipy na zdravé 
svačinky

8. 9. 9 - 9.45 Robátka – ukázko-
vá hodina

8. 9. 10.15 – 11 Krůčky k hudbě 
– ukázková hodina

9. 9. 10.30 – 12 Seberozvojový 
kurz pro maminky

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

10. 9. 9 - 9.45 MÍČEK - pohybo-
vý kroužek pro rodiče s dětmi od 
1,5 roku 

13. 9. 16 – 17 Mikrojesle Slu-
níčko

14. 9. 10 - 11.30 Klub Batole: 
Hravé ortopedické pomůcky

15. - 22. 9. FAMILY POINT 
Třebíč:  Výprava za pověstmi, za 
lidmi a na místa z historie Třebí-
če IV. - otázky a úkoly spojené se 
zajímavým místem, volná vycházka

16. - 22. 9. Evropský týden 
mobility – téma: „Cestovat zdra-
vě = cestovat udržitelně “

17. 9. 10.30 – 12 EKOATELIÉR 
pro velké i malé: Zvířátka z pří-
rodnin

20. 9. 16 – 18 Rodina v ohrožení 
– beseda a sdílení zkušeností

21. 9. 10.30 – 12 Klub Batole: 
Dětská hřiště v Třebíči

22. 9. 10 - 17 VIII. veletrh soci-
álních služeb Třebíčska - Komunit-
ním centru Moravia)

23. 9. 10 - 12 Den bez aut 
23. 9. 10 - 12 FAMILY POINT 

Třebíč: Mezinárodní den bez aut
27. 9. 15.30 - 16.30 TVOŘIVÉ 

HRAČKY – pro rodiče s dětmi od 
2 let

30. 9. 10 – 17 Jablíčková slavnost 
(akce pro celé rodiny)

Čtvrtek 16. září, 17 hod., on-line.  
Odkaz bude zveřejněn půl hodiny 
před zahájením přednášky na interne-
tových stránkách a fb knihovny.  

ARCHITEKTURA V SOUVIS-
LOSTECH. 5. ČÁST. INSPIRAČ-
NÍ ZDROJE ARCHITEKTURY / 
ING. ARCH. LUBOR HERZÁN 

ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ SENI-
ORŮ ON-LINE

Akce pro seniory se v září budou 
konat pouze on-line  prostřednictvím 
aplikace MS Teams. Odkaz bude zve-
řejněn půl hodiny před zahájením 
přednášky na stránkách knihovny.  

Pondělí 20. září, 9 hod., on-line  
Toulky Vysočinou / Eva Bazalová
Kraj Vysočina má přes sedm stovek 

obcí, měst a městysů. Narodila se v 
nich řada známých i méně známých 
osobností.

Pondělí 27. září, 9 hod., on-line
Karolína Světlá / Eva Hejsková 
Připomenutí životního příběhu zají-

mavé ženy, nejen spisovatelky.  

Středa 22. září, informace v září na 
webu knihovny, Třebíčský zpravodaj 
září a další média. Zdarma.

NOC LITERATURY 2021
Současní autoři, netradiční mís-

ta a známé osobnosti: to je tvář série 
veřejných čtení – Noc literatury. 

Čtvrtek 30. září, 17 hod., prezenč-
ně nebo on-line podle epidemiologic-
ké situace. V případě vysílání před-
nášky on-line bude odkaz zveřejněn 
půl hodiny před zahájením přednáš-
ky na internetových stránkách a fb 
knihovny.  

PŘES ZAMRZLÝ BAJKAL PO 
STOPÁCH ČESKÝCH LEGIONÁ-
ŘŮ / PhDr. Ing. Zdeněk Lyčka

Výstavy
LOUKY A ANDĚLÉ / MUDr. 

PETRA JAROŠOVÁ
Září, pobočka Modřínová
Výstava obrazů Petry Jarošové.

8. 9. v 19 hod. - Národní dům Třebíč 
- Hudební salon

OSKAR PETR BAND

15. 9. v 19 hod. - Národní dům Tře-
bíč (stolová úprava)

AIMÉE ALLEN QUARTET 
(USA/GER/CZ)

Koncert úžasné jazzové zpěvačky z 
New Yorku.

20. 9. v 18 hod. - Foyer divadla Pasáž 
Třebíč

MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO a 
VALÉRIE ZAWADSKÁ „TANEC V 
HUDBĚ“

21. 9. v 19 hod. - Divadlo Pasáž Tře-
bíč

PETRA JANŮ & AMSTERDAM

23. 9. v 19 hod. - Divadlo Pasáž Tře-
bíč - mimoabonentní představení 

Stageart Brno: THE NAKED 
TRUTH (Odhalená pravda)

28. 9. v 18 hod. – bazilika sv. Proko-
pa

SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT
Koncert ve spolupráci se spolkem 

Cordial Musica - Poslouchej srdcem. 
Účinkují: Orchestr Virtuosi Trebicen-
ses, sólo: Michaela Koudelková (flét-
na), Monika Šujanová (cembalo)

Program: J. S. Bach, A. Vivaldi, J. Suk, 
J. Williams

Do 12. září
Václav Stibůrek - poezie řemesla
Výstavní síň Předzámčí Zámek 1, Tře-
bíč   
Dřevořezba a restaurátorské práce

Do 12. září
LEDA/ŽE
Zámecká ledovna, Zámek 1, Třebíč 
 
Expozice Děti Antonína Kaliny
Pamětní síň, Subakova 43   

Stálá expozice
Pamětní síň Antonína Kaliny
Pamětní síň, Subakova 43   
Stálá expozice třebíčského rodáka a 
zachránce židovských dětí.

Expozice KAISERPANORAMA - 
historický stereoskop
Malovaný dům, Karlovo nám. 53

FRANTA - František Mertl
Expozice FRANTA - Národní dům
Stálá expozice darovaného díla.

Za řemesly minulosti
Předzámčí, areál baziliky a zámku v 
Třebíči

Kdyby mi někdo někdy v roce 1980 
řekl, že moji stářníci, hokejový doros-
tenec Václav Bartoš a všestranně nada-
ný Jiří Kucharský spolu jednou vydají 
výbornou desku, ani bych se nesmál, 
protože bych to považoval za hodně 
hloupý vtip. Zasmál bych se možná, 
kdyby tvrdil, že z Venci bude úspěšný 
restauratér, protože na to jsem si taky 
dlouho nemohl zvyknout, ale kdyby 
předpověděl, že z Jiřího bude uzná-
vaný lékař, odkývnul bych to, že to asi 
tak bude. Jen bych nikdy nevěřil, že se 
ti dva dají dohromady, aby společně 
uspěli v muzice.

Když je teď už druhé album třebíčské 
skupiny mající v názvu maličko upra-
vené Jiřího příjmení na světě, nepřestá-
vám zírat, co muzikanti kolem Václava 
Bartoše (veškerá hudba je podepsána 
názvem kapely) dokázali s texty Jiřího 
Kucharského provést. Kromě zpívají-
cího Venci se o to zasloužili Vladimír 
Dudek (kytary, basová kytara, zpěv) a 
Adam Kotrba (basová kytara), kteří s 
ním hrávali ve Fru Fru, a dále o gene-
raci mladší Vít Košíček (klávesy) a 
Vítězslav Patočka (bicí), známí z Dis-
connexion. V jedné z jedenácti skladeb 
přispělo k barevnějšímu zvuku kvar-
teto v sestavě Adam Caha (1. housle), 

Kucharski hrají nejlepší 
písničky pro dospělé

Jakub Lojda (2. housle), Adam Frait 
(viola) a Petr Stupka (violoncello).

Album má podle jedné ze skladeb 
název „Beze jména“, což je vtipné, ale 
kdo tuhle partu třebíčských muzikan-
tů nezná, asi si pod ním moc nepřed-
staví. Dovolím si proto nabídnout as-
poň podtitulek „Nejlepší písničky pro 
dospělé“, aby bylo jasno, že ani kapela, 
která dělá chytrou muziku s nápaditý-
mi texty, nemusí rezignovat na úplně 
normální písničky. Kdyby mi patřila 
nějaká rozhlasová stanice s hitparádou, 
v níž by posluchači hlasovali, kterou 
píseň chtějí slyšet znovu, zařadil bych z 
bezejmenné desky nejdřív Divoké ptá-
ky a pak Váženou paní, což je ta píseň 
s doprovodem smyčců, navíc s prav-
divým sloganem pravícím, že „život 
je ušatý klaun“. Kdyby nebyl, tak by se 
Václav Bartoš a Jiří Kucharský nesešli a 
nenahráli takové album.

 Milan Zeibert
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Žáci 9. tříd, výchovní porad-
ci, učitelé a rodiče si již zvykli 
na brožuru Vyber si své povolá-
ní, jejíž páté aktualizované vydá-
ní město Třebíč opět připravilo. 
Brožura pomáhá žákům zoriento-
vat se v nabídce středních a učňov-
ských škol, udělat si bližší předsta-
vu o svém budoucím povolání a o 
možnostech uplatnění v praxi na 
území našeho města a v jeho okolí. 

V brožuře se prezentuje 53 fi rem 
z různých oborů. Každá prezen-
tace zahrnuje stručné představení 
fi rmy, aktuální volné pozice a nabí-
zené fi remní benefi ty. 

Zadní strany brožury patří střed-
ním školám, které zde představují 
své obory a lákají k nim nové stu-
denty. Nechybí fotografi e z reálné-
ho provozu fi rem a samozřejmostí 

jsou kontaktní údaje pro zájemce 
o další informace.

„Zájem fi rem o prezentaci v 
brožuře je velký a každý rok přibý-
vají nové. Cílem vydávání brožury 
je ukázat lidem, že na Třebíčsku je 
široký výběr škol a dostupná a zají-
mavá práce. Výběr střední školy a 
následné uplatnění v zaměstnání je 
pro žáky velmi náročný úkol, proto 
doufám, že jim brožura pomůže a 
přeji všem šťastnou ruku při rozho-

dování se,“ říká starosta města Tře-
bíče Pavel Pacal.

Brožuru bezplatně dostanou 
všichni žáci 9. tříd na Třebíčsku. 
Na školách ji také mají k dispozici 
výchovní poradci a učitelé. Brožu-
ry budou rozdávány i účastníkům 
veletrhu vzdělávání Didacta, který 
se tento rok koná 21. října v pro-
storách budovy Střední průmyslo-
vé školy Třebíč.

 Na již 25. ročníku veletrhu získá 
veřejnost ucelený přehled o vzdě-
lávacích nabídkách škol a škol-
ských zařízeních nejen v regionu a 
navíc veletrh propojuje tuto nabíd-
ku s možností uplatnění v praxi. 

V elektronické podobě bude 
brožura k dispozici na stránkách 
www.trebiczije.cz/ke-stazeni/bro-
zura-vyber-si-sve-povolani.

Vychází již 5. vydání brožury  
Vyber si své povolání

V. aktualizované vydání 2021

VYBER SI SVÉ POVOLÁNÍ
Představení pracovních pozic fi rem na Třebíčsku
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Prázdniny jsou za námi a děti se – někte-
ré po hodně dlouhé době – chystají zased-
nout normálně do školních lavic. Zároveň 
se také naplno rozběhnou zájmové kroužky 
a další volnočasové aktivity. Zeptali jsme 
se proto Jana Burdy – předsedy Rady dětí 
a mládeže Kraje Vysočina, jak důležité je, 
aby děti navštěvovaly nějakou pravidelnou 
zájmovou aktivitu.

Proč je důležité, aby rodiče vybrali 
dětem nějaký kroužek?

Smysluplné a hlavně pravidelné trávení 
volného času je neoddělitelnou součástí 
výchovy dětí. Ta musí stát na třech pilířích 
– rodina, škola, volný čas. Všem třem těm-
to oblastem je třeba věnovat pozornost. 
Pokud jeden z pilířů nestojí na pevných 
základech, zdravému rozvoji dítěte něco 
chybí. Trávení času v kolektivu vrstevní-
ků mimo prostředí školy je pro děti hodně 
důležité. Utvářejí se sociální vazby, dítě se 
učí fungovat v týmu a tak dále.

Není v dnešní době důležité spíše děti 
chránit a mít je doma? Jsou kroužky bez-
pečné?

Rozumím tomu, že řada rodičů může 
mít – v dnešní době – určité obavy. Nic-
méně právě v této době považuji pravi-
delnou zájmovou činnost dětí za možná 
ještě zásadnější. Děti velmi dlouho neby-
ly v žádném kolektivu a většina z nich se 
pohybovala jen v on-line prostředí. Byl 
jsem v létě jako vedoucí na letním táboře a 
chybějící sociální kontakty byly na dětech 
vidět. Projevovaly se především na snížené 
schopnosti komunikovat a spolupracovat s 
ostatními. Bylo také patrné, že dětem chy-
bí nějaký pevný řád a rytmus. S tím vším 
může výrazně pomoci právě pravidelná 
zájmová činnost. A já věřím, že tento škol-
ní rok už bude normální a bez větších ome-
zení.

Jak takový kroužek vybrat? Na co by se 
měli rodiče zaměřit?

Pro děti i rodiče je často těžké se roz-
hodnout mezi sportem, hraním na hudeb-
ní nástroj, nebo jiným koníčkem. Zvláště u 
menších dětí jsem proto velkým zastáncem 
všeobecnosti. Celá řada organizací nabízí 
ve svých oddílech a klubech právě takové 
všeobecné zaměření – trochu pobytu v pří-
rodě, trochu umění, trochu sportu… Tepr-
ve ve starším věku se ukáže, kterým smě-
rem se chce dítě ubírat. 

Jak tedy správný kroužek pro dítě 
vybrat?

Důležité je naslouchat zájmům dítěte 
a nebát se toho, že děti – zvláště ty mlad-
ší – vyzkoušejí celou řadu různých aktivit, 
než se pro něco nadchnou. Dítě by se na 
takovém výběru mělo podílet. Určitě by 
nemělo mít pocit, že ho rodiče do krouž-
ku odložili, protože ho nemá kdo hlídat. A 
důležité je to proto, že v zájmovém kroužku 
nebo oddíle je možné se toho hodně nau-
čit, získat nové dovednosti a zkušenosti... 

A nefungují zájmové kroužky právě 
proto, aby se děti nemusely nic učit, a 
právě od učení si odpočinuly?

Úplně správný pojem, který se použí-
vá, je „neformální vzdělávání“ nebo také 

„zájmové vzdělávání“. Tam je myslím řeče-
no vše. Činnost v kroužku nebo oddíle učí 
děti nejrůznějším znalostem a dovednos-
tem neformálními metodami. Děti si hra-
jí a tím se učí, děti si spolu povídají, nebo 
tvoří a tím se učí… Je to nekončící proces, 
ve kterém se nenápadně vzdělávají děti i 
vedoucí. I proto je důležité, aby děti chodi-
ly do nějakého kroužku pravidelně a dlou-
hodobě.

Jak moc dítěti jeho volný čas vyplnit?
Na to není jednoduchá odpověď. Každé 

dítě je jiné a každé bude zvládat něco jiné-
ho. Třeba ve sportovním oddíle je nutné 
počítat s tím, že tréninky budou i několi-
krát týdně a často budou doplněny i víken-
dovými zápasy. Turistický oddíl se sice 
bude scházet jednou za týden, ale i to bude 
doplněno víkendovými výpravami. Časová 
náročnost by tedy měla být jedním z krité-
rií, podle kterého budeme kroužek vybírat. 
Každopádně platí, že by dítě nemělo mít 
nějakou zájmovou aktivitou zaplněn veš-
kerý volný čas. Stejně jako dospělí, i děti 
potřebují nějaký čas jen samy pro sebe, a 
potřebují i pár hodin týdně na obyčejné 
lenošení. Přeci jen chceme mít doma poho-
dové, ne uštvané dítě.   

Co když se dítě po čase přestane chtít 
do kroužku chodit?

To může mít různé příčiny. Už jsme se 
bavili o tom, že je normální, že dítě svoje 
zájmy teprve hledá. Další možností může 
být třeba i to, že dítě úplně nezapadne do 
nové party. I to se může stát. Proto mys-
lím, že je důležité, aby rodiče komunikova-
li s vedoucím kroužku a poskytovali si vzá-
jemnou zpětnou vazbu. Dá se tak předejít 
řadě komplikací. Pokud se rodiče pravi-
delně zajímají o činnost kroužku a poznají 

vedoucí, mohou se z nich stát výborní spo-
jenci při výchově dětí.

Často se vracíme k tomu, že volnoča-
sová aktivita by měla děti nějak vycho-
vat. Jak to rodiče poznají?

To je hodně složité. Mnoha rodičům se 
může zdát, že výsledky takové pravidelné 
výchovy jsou pro ně nezajímavé. Zapoje-
ní se do nějakého oddílu nebo kroužku je 
pro dítě zkušenost, která se neprojeví hned 
druhý den. Trávení volného času s vrstev-
níky při společném programu se zúročí až 
časem. V budoucnosti však budou z této 
zkušenosti děti těžit. Jsou to totiž věci, kte-
ré nejsou měřitelné. Umíme zjistit, jakou 
se dítě naučí etudu na klavír, umíme spo-
čítat, kolik dá gólů, nebo zjistíme, že umí 
postavit stan nebo uvařit čaj na ohni. Z 
mého pohledu tohle všechno ale nejsou 
cíle – není to to, co jako vedoucí chceme 
dosáhnout. Jsou to jen prostředky, které 
směřují k něčemu jinému. A tím je rozvoj 
samostatnosti, ale i práce v týmu. Tím je 
výchova k fair play, tím je rozvoj celé řady 
dalších kompetencí, které v dětech smyslu-
plné trávení volného času rozvíjí.

Existuje nějaký přehled organizací, 
které nabízejí kvalitní volnočasové akti-
vit?

Bohužel žádný ucelený přehled, který by 
byl stoprocentní, neexistuje. Rada dětí a 
mládeže Kraje Vysočina provozuje webo-
vou a facebookovou stránku volnocasuj.cz, 
na které přinášíme ověřené informace o 
volnočasovém dění na Vysočině. Ani tam 
není přehled kompletní, nicméně mapa s 
přehledem organizací nabízí více než tři-
cet možností v Třebíči a dalších sto na celé 
Vysočině. Určitě je tedy z čeho vybírat.

 Jan Burda
(PI-t04-burD)

Pravidelná zájmová činnost 
je pro děti zásadní – nejen v této době

Jan 
Burda

Bílý kruh bezpečí pomáhá 
obětem trestných činů  
v Jihlavě už 10 let!

www.bkb.cz

Nabízíme
•  rozhovor s psychologem a právníkem 

•  srozumitelně podané právní informace 
o trestním řízení, právech obětí, náhradě 
škody, peněžité pomoci státu apod.

•  praktické rady, morální a emocionální 
podporu

•  krátkodobou individuální psychoterapii

• pomoc případového manažera

Poradna Jihlava
Žižkova 13, 586 01 Jihlava 

tel.: 606 631 551, bkb.jihlava@bkb.cz

Linka 
pomoci obětem

116 006 
nonstop I bezplatně

Telefonická  
krizová pomoc

t01-ekoD
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Politika bolí a vy do ní jde-
te – není to riskantní po 
úctyhodné kariéře ve vážené 
instituci, jakou je Hasičský 
záchranný sbor?

Neptáte se první. Zvlášť, když 
jsem mohl relativně v klidu 
zakončit svou kariéru u HZS 
jako její styčný důstojník v 
Bratislavě. Rozhodně to není o 
penězích, ani o osobních ambi-
cích. Celý život jsem pracoval 
pro profesionální a dobrovolné 
hasiče a pro občany této země. 
Jsem si jistý, že v poslanecké 
sněmovně, pokud budu zvolen, 
mohu být všem občanům této 
země a jistě i hasičům užiteč-
ný. Chtěl bych zde zúročit své 
dosavadní zkušenosti v oblasti 
vnitřní bezpečnosti a integro-
vaného záchranného systému. 

Vybral jste si hnutí ANO, z 
jakého důvodu?

Nerozděluji lidi podle poli-
tické příslušnosti, ale pod-
le jejich charakteru a toho, co 
dokázali svou prací. Za dobu 
svého působení v čele Hasič-

ského záchranného sboru Čes-
ké republiky, a vlastně po celý 
svůj život, jsem měl a mám 
přátele téměř ve všech politic-
kých stranách. Proto, když mne 
pan premiér oslovil s nabídkou 
za ANO kandidovat, jsem ji po 
krátkém zvážení přijal. Byla to 
jediná takováto nabídka. 

Integrovaný záchranný sys-
tém, o kterém jste se zmí-
nil, řídí hasiči, kteří v pří-
padě vážné nehody či krize, 
vedou a koordinují ostatní 
útvary státu, jako záchraná-
ři, policie, i armáda i další. 
Jak se podle Vás tento systém 
osvědčil?

Bez zaváhání a jediné pochyb-
nosti říkám s klidným srdcem, 
že je to právě díky IZS, že Čes-
ká republika je na předních 
místech světa, co se bezpečí 
obyvatel týče. Policie má jas-
ně vymezenou oblast působ-
nosti, stejně tak zdravotnic-
ké záchranné služby apod. Na 
vše ostatní jsou zde hasiči, ať 
už profesionální, nebo dob-

rovolní. Díky IZS má každá 
ze složek přesně dané kompe-
tence a rozdělené úkolů. Pro-
to nevznikají zmatky a chaos, 
jako se tomu dělo před zavede-
ním tohoto systému. 

Co je Vaší prioritou v přípa-
dě, že budete zvolen?

Jako poslanec za kraj Vyso-
čina chci pracovat při řešení 
toho, v čem je kraj „slabý“, a 
podporovat to, v čem je jeho 
silný potenciál. Velmi silnou 
stránkou Vysočiny je tzv. soci-
ální kapitál. Tedy lidé jsou hrdí 
na to, kde se narodili a kde žijí.  
Chápu, že ne všechny mladé 
lidi takový život láká, ale jako 
patriota mne trápí vidět, jak se 
komunitní život v malých síd-
lech vytrácí, a není to vinou 
jejich obyvatel. I proto budu 
podporovat dobrovolné hasi-
če, sportovce a spolky v obcích 
Vysočiny. Každá obec na Vyso-
čině je důležitá, chci se zasadit 
o to, aby nedocházelo k rušení 
místních obchodů a pošt. Dal-
ší prioritu vidím v dostupném 

zdravotnictví ve všech částech 
kraje a samozřejmě i dostup-
ném školství a zvyšování jeho 
kvality. Rozhodně chci podpo-
rovat zemědělce a drobné pod-
nikatele. S tím úzce souvisí i 
řešení kůrovcové kalamity, kte-
rá Vysočinu velmi silně zasáh-
la, a ochrana vodních zdrojů. 

Tak teď Vám nechám pro-
stor na Vaše závěrečné slovo 
a děkuji za rozhovor!

Asi to může znít patetic-
ky, ale nic si z toho nedělám: 
CELÝ ŽIVOT JSEM POMÁ-
HAL OBČANŮM TÉHLE 
SKVĚLÉ ZEMĚ, TAK TO 
BUDU DĚLAT DÁL. Slušně, 
bez agrese. Politický oponent 
není nepřítel, ale soupeř, jak 
při volbách, tak třeba při prá-
ci v parlamentu. Vím, že ti, co 
mne znají, o tom nepochybují. 
Prostě: na závěr svého profesi-
onálního života se nehodlám 
zpronevěřit tomu, jak jsem žil 
a pracoval doposud.

Drahoslav Ryba: Celý život 
pomáhám lidem

Zpracovat a zadavatel ANO 2011
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Třebíčští výtvarníci vysta-
vovali v galerii v Malovaném 
domě do konce srpna.

� Antonín Zvěřina

Výstava Zpět do galerií, která se 
konala v Galerii Malovaný dům na 
Karlově náměstí v Třebíči, je minu-
lostí. Představilo se na ní pět tře-
bíčských výtvarníků, Jaroslava Bart, 
Milan Blažek, Vladimír Zejda, Pavel 
Uhlíř a Petr Malý.

Derniéra výstavy se uskutečnila 
zhruba v polovině srpna a vystou-
pili na ní přední třebíčští hudebníci. 
Zahájila ji Jitka Fischerová, organizá-
torka výstav při městském kulturním 
středisku, která poděkovala všem 
pěti výtvarníkům za zapůjčení děl. 

Petr Malý o sobě řekl: „Od malič-
ka mě bavilo kreslení a to trvá až do 
dnešních dnů. Rád jsem také sporto-
val a hrál hokej až do 16 let. Ještě před 
nástupem na vojenskou službu jsem 
chodil do lidové školy umění k akade-
mickému malíři Josefu Kremláčkovi. 

Po vojně jsem s ním spolupracoval 
na jeho knižních ilustracích. S panem 
Kremláčkem jsem se zúčastnil jako 
host se skupinou Stir-up výstav jak 
v České republice, tak v zahraničí.“ 
Petr Malý patří k populárním třebíč-
ským muzikantům. 

Milan Blažek se vyznal: „Od dětství 
mě zajímalo umění, obrazy, hudba. 
Mými oblíbenými malíři jsou Antonín 

Slavíček, Josef Špála a jim podobní. 
Později strýc, akademický malíř Josef 
Růžička, akademický malíř Roman 
Havelka. 

Také obrazy třebíčského lékaře 
MUDr. Vladimíra Šilhavého, se kte-
rým jsem se osobně poznal. Zabýval 
jsem se krajinomalbou, ale později 
jsem začal malovat abstraktnější obra-
zy větších formátů akrylovými barva-
mi. Jsem ovlivněn hudbou všech žán-

rů, dodnes působím v třebíčské skupině 
Puls, kterou jsem spoluzaložil. S rodi-
nou bydlím ve Starči.“ 

Jaroslava Bart o sobě řekla: „Jsem 
samouk, pocházím z Hrušovan nad 
Jevišovkou. Po nepřijetí na školu umě-
leckých řemesel v Brně, obor umělec-
ká fotografie, jsem absolvovala střední 
školu v Třebíči. Ta se mně stala osud-
nou a již zde žiji patnáct let. Malování 
se věnuji od dětství. Mám ráda přírodu 

a zvířata. Vysočina mě inspiruje svojí 
různorodostí.“

Pavel Uhlíř se ze setkání omlu-
vil, přesto se o něm mohli přítom-
ní dozvědět: „Technika, kterou se 
momentálně zabývám, se nazývá počí-
tačová fraktálová grafika. Může vznik-
nout pouze v programu na tyto malby. 
Než jsem vytvořil první fraktál, na kte-
rý se dalo dívat a měl jsem z něj radost, 
maloval jsem klasicky abstraktní obra-
zy různými akryláty a pastely. 

Ovšem nejvíce mě přitahovaly frak-
tály, kterými se bavím dodnes. Se svý-
mi fraktály jsem se dostal mezi světové 
průkopníky.“

Vladimír Zejda sdělil, že jeho 
obrazy si daly za cíl sdělit nějakou 
myšlenku. Ty ho napadají průběž-
ně. „Malování jsem měl jako koníč-
ka od mala. Nikde jsem neviděl obra-
zy podobného stylu, tak jsem se tomu 
začal věnovat,“ přemítal malíř. 

Obdržel nabídku ze Španělska, 
která je velice zajímavá pro zmapo-
vání díla. I on má vztah k hudbě, ale 
osobně se jí nevěnuje. Nyní tvoří na 
chatě u Dobré Vody uprostřed příro-
dy.

Předčasné ukončení výstavy, kte-
rá trvala do konce srpna, zpestřilo 
vystoupení Milana Blažka a Mirka 
Uhlíře ze skupiny Puls, která letos 
oslavila padesát let od svého vzniku. 
Dalšími vystupujícími byla skupina 
Pavla Hlaváče. 

V GALERII MALOVANÝ DŮM se představilo pět třebíčských výtvarníků, zle-
va Milan Blažek, Jaroslava Bart, Vladimír Zejda a Petr Malý. Chybí Pavel Uhlíř. 
 Foto: Antonín Zvěřina

V galerii se představilo pět výtvarníků
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proč pro ovoce a zeleninu do Kauflandu.
Život bez ovoce a  zeleniny si už ani neumíme představit. 
I proto si v Kauflandu dávají záležet na výběru toho nejlep-
šího, co naše země nabízí. Přečtěte si pět důvodů, proč pro 
ovoce a zeleninu vyrazit právě sem.

1. Spolupráce s lokálními dodavateli
Věděli jste, že více než 30 českých farmářů pěstuje své 
produkty pro zákazníky Kauflandu? Své oblíbené pro-
dukty od  lokálních dodavatelů můžete nalézt v  prodejně 
do 48 hodin od  sklizně. Zkracováním logistických cest tak 
řetězec navíc snižuje emise CO2. Unikátní je i přístup Kau-
flandu ke  spolupráci s  českými dodavateli. S  jednotlivými 
farmáři uzavírá každoročně smlouvy s  garancí budoucího 
odběru na další sezónu. Umožňuje jim tak lépe naplánovat 
výsadbu, sklizeň i skladování. Až příště vyrazíte do Kauflan-
du, tak neváhejte ochutnat jablka z Českého Brodu, rajčata 
z  Mutěnic, Kostelce na  Hané, Smržic, Tvrdonic a  z  Kada-
ně, mrkev z Piletic či kysané zelí z Brniště a Nových Bránic. 
Z úrodného Polabí můžete vyzkoušet brambory ze Semic, 
dýně z  Kolínska, čerstvý salát z  Přerova nad Labem nebo 
cukety od pana Hanky z Mochova.

2. Kvalita na prvním místě
Na kvalitu sortimentu si v Kauflandu dávají záležet. Všechno 
zboží je při příjmu na centrální sklad podrobeno důkladné 
kvalitativní kontrole. Zboží se váží, měří, ochutnává. Nejvyš-
ším stupněm kvality jsou BIO produkty. Vetšinu z nich najde-
te pod privátní značkou K-Bio. V současné době Kaufland 
nabízí v sortimentu více než 30 artiklů v BIO kvalitě v úseku 
ovoce a zeleniny.

3. Rezidua pesticidů
V oblasti reziduí pesticidů má Kaufland přísnější normy než 
EU. Akceptuje maximálně 1/3 reziduí pesticidů, které povo-
lují evropské normy. Z vlastní iniciativy posílá každý týden 
20–30 produktů na laboratorní rozbor. Zhruba pětkrát roč-
ně tak řetězec zkontroluje kvalitu každého produktu v úse-
ku ovoce a zeleniny nad rámec běžných kontrol, které dělají 
pěstitelé či státní orgány.

4. Úspora 100 tun plastů ročně
Kaufland se zavázal, že do roku 2025 sníží množství plastové-
ho odpadu minimálně o 20 %. Na začátku loňského roku pře-
stal prodávat jednorázové plastové nádobí či vatové tyčinky 
s plastovým středem. Velké kroky také učinil v úseku ovoce 
a zeleniny. Významné množství plastu redukuje u balení po-
lévkové zeleniny, banánů, mandarinek či koriandru a  máty. 
Díky jednotlivým opatřením ušetří ročně až 100 tun plastu.

5. Nakupujte EKO-logicky
K větší udržitelnosti můžete přispět i vy. Stačí omezit množ-
ství jednorázových plastových sáčků. V Kauflandu si proto 
neváhejte pořídit nEKOnečný sáček. Znovupoužitelný sáček 
je v horní části opatřen látkovým štítkem pro nalepení etike-
ty s váhou a cenou a dá se prát na 30 stupňů.

Rozhodují
činy.

5 důvodů,
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Další díl Světového poháru 2021 
v kvadriatlonu se uskutečnil v sobo-
tu 14. srpna na jezeře Hohennauener 
See a v jeho okolí nedaleko Berlína. 
Byl to šestý závod letošní pohárové 
sezóny s názvem Wassersuppe quad-
riathlon /24.ročník/. 

Na startu se objevili závodníci z 
Polska, Maďarska, Česka a Němec-
ka. Rovinatou trať s objemy 0,75 - 20 
- 4 - 5  km /plavání, kolo, kajak, běh/ 
nejlépe zdolal Maďar Ferenc Czima 
/1:22,08h/, před domácím Stefa-
nem Teichertem a Polákem Krzysz-
tofem Wolskim. 

Mezi ženami zvítězila domácí Lisa 
Teichert /1:35,52 h/. Poprvé za svo-
ji kariéru se závodu zúčastnil Petr 
Mejzlík /TJ Sp.Třebíč/. Závod se 
mu vydařil a v kat. nad 60 let časem 
1:44,23 h zvítězil /celkově 17tý 
ze 42 startujících/ před domácí-
mi závodníky Klausem Charletem a 
Berndem Klammem.     Následujícím 
závodem bude za 3 týdny mistrov-
ství světa na krátké trati v německém 
Ratscheru.

„Jelo mi to jako dlouho ne. Rovina 
mi sedí, první část závodu plavání a 
hlavně jedenáctý čas na kole tomu daly 
základ. Kajak byl hodně houpavej, ale 
půjčil jsem si stabilnější, věděl jsem, že 
tam vloni hodně foukalo, což se potvr-
dilo. 

Žádná velká krizovka však nepřišla, 
a že tam i padali. A utíkalo mi to taky 
na moje poměry dost dobře a vědomí, 
že mohu vyhrát, mě celkem hnalo. Tak 
jsem celkem zvědav, jak mi to pojede 
za tři týdny na Bergsee,“ zhodnotil 
závod Mejzlík.  -zt-

V letošním roce si volejbal připo-
míná 100 let činnosti a současně 
před 66 lety byl založen volejbalový 
klub Spartak Třebíč.  Klub se rozho-
dl uspořádat vzpomínkový turnaj v 
sobotu 18. září na kurtech pod hrá-
zí Borovinského rybníka. Zúčastnit 
se mohou smíšená družstva. Ve hře 
musí mít každé družstvo dvě ženy. 
 -zt-

Svěřenec Jana Nechvátala David 
Nezveda je teprve druhým Třebíčá-
kem, který zvítězil v hlavním závo-
dě mítinku nesoucího od roku 1944 
označení Velká cena. Tehdy byly 
takové závody celostátním ústředím 
přidělovány, ale také odebírány, což 
se Třebíči stalo v roce 1954. 

Její návrat o čtyři desetiletí pozdě-
ji už proběhl v režii třebíčských atle-
tů a první podnět k němu dal právě 
trenér Nechvátal. Nejlepší třebíčský 
vytrvalec všech dob sám na Velké 
ceně nikdy startovat nemohl, o to 
víc pro ni od jejího obnovení vycho-
vával další a další běžce. 

Letos se mu povedl trenérský 
double: na desítce zvítězil časem 
35:27,88 min. Nezveda, mezi mílaři 
byl v osobním maximu 4:28,29 min 
nejrychlejší Tadeáš Janík. Třetí skon-
čil jeho tréninkový parťák Adam 
Trojan, který si výkonem 4:40,06 
min. rovněž vytvořil kvalitní osobní 
rekord.  

Nejparádnější disciplínu mítinku 
však viděli diváci na městském stadi-
onu v koulařském sektoru. Zasloužil 
se o to vícebojař Aleš Svoboda, bra-
tr známého překážkáře Petra Svo-
body. Někdejší juniorský reprezen-
tant a mistr republiky své dosavadní 
maximum 14,33 m, jehož dosáhl při 
svém jediném letošním startu, pře-
konal hned několikrát. 

Na domácím stadioně Svoboda 
hned prvním pokusem překonal 
patnáctimetrovou hranici, kterou 
znovu atakoval i v několika dalších 
vrzích, aby si nakonec nechal zapsat 
nový osobní rekord v hodnotě 16,01 

m, dosažený pokusem pátým. Svo-
bodův vrh za šestnáctimetrovou hra-
nici znamená desáté místo v průběž-
ných republikových tabulkách.

Z výkonů závodníků a závod-
nic Spartaku Třebíč při 39. roční-
ku Velké ceny Třebíče: 60 m žac-
tvo: 1. Loupal 7,58, 4. Vomela 8,42, 
6. Dobrovolný 8,77 – 1. Kulhánko-
vá 8,22, 4. Fialová 8,47, 5. Láníková 
8,56. 100 m: 2. Kincl 11,20, 4. Krát-
ký 11,76 – 1. Vrtalová 12,90. Míle: 
1. Janík 4:28,29, 3. Trojan 4:40,06. 
10 000 m: 1. Nezveda 35:27,88, 3. 
M. Bohuslav 37:00,35, 3. Koneč-
ný 43:57,76. 100 m př. žactvo: 2. 
Zásměta 15,09. 

Disk: Ženy: 3. Krištofová 22,72. 
Dorost: 1. Janeček 34,56. Žactvo: 
1. K. Staňková 24,36, 2. V. Staň-
ková 22,06, 3. Trojanová 21,12. 
Oštěp: Muži: 1. Lujc 43,87. Ženy: 
2. Kühwegová 36,73. 

Dorost: 1. Janeček 42,49 – 2. 
Zahrádková 37,74, 4. Krištofová 
24,69, 5. Divišová 24,08. Žactvo: 3. 
T. Doležal 20,90 – 1. K. Staňková 
41,07, 2. Fialová 30,53, 3. Trojanová 
27,07. 

Koule: Muži: 1. Svoboda 16,01. 
Dorost: 1. Janeček 13,63. Žactvo: 
2. Láníková 10,33, 3. Fialová 10,04. 
Dálka: Muži: 2. Tuček 536, 3. Peká-
rek 521. 

Žactvo: 3. Zásměta 538, 4. Vome-
la 482 – 1. Meschková 503, 2. Kuče-
rová 453, 3. Mikulášová 427. Výš-
ka: Muži: 3. Tuček 165. Žactvo: 1. 
Zásměta 161, 2. Vomela 149, 3. T. 
Doležal 146 – 2. Kollmannová 146, 
4. Ottichová 134.

 Milan Zeibert

Volejbalisté připravili 
vzpomínkový turnaj

PETR MEJZLÍK se radoval v Berlíně 
z vítězství.  Foto: Václav Sobotka

Mejzlík zvítězil v Berlíně

Vítězem 39. Velké ceny 
Třebíče se stal David Nezveda

Největší český veřejný triatlonový 
závod ze série VALACHY TOUR u 
vodní nádrže Na Stanoch /Balaton/ 
v Novém Hrozenkově se letos konal 
6.-7. srpna. 

Pořadatele /a závodníky/ letos 
vedle přísnějších organizačních pod-
mínek ovlivněných covidem potrá-
pilo počasí. Těsně před pátečním 
závodem se přes Valašsko prohnaly 
silné deště, které si na poslední chví-
li vyžádaly i dílčí úpravu cyklistické 
trasy.

Celkem se do závodu zapoji-
lo téměř 600 dospělých závodní-
ků individuálně i ve štafetách a k 
tomu na 250 dětí. Páteční odpolední 
závod proběhl na trati 0,25-12/hor-
ské kolo/-3,6 km. Z oddílu triatlonu 
TJ Spartaku Třebíč se na start opět 
po roce postavil Petr Mejzlík. 

Start plavání probíhal v 15s inter-
valech a se startovním číslem 4 se 
Mejzlíkovi dostalo cti vylézat po 
plavání jako prvnímu v pořadí, aby 
nakonec v kat.M61+ obsadil 2. mís-
to /celkově 72./ v čase 1:01,02 h. V 
závodě zvítězila legenda dlouhých 
triatlonů Petr Vabroušek ze Zlína v 
čase 47:56 s.

Sobotní hlavní závod na tratích 
0,35-16-4,6 km odstartoval v deset 
hodin v desetivteřinových interva-
lech štafetami. 

S podmáčenou a hodně klouza-

vou tratí, v běhu proloženou bro-
dem přes Vsetínskou Bečvu, si nej-
lépe poradil Vojtěch Bernadský ze 
Zlína v čase 1:10,19 h před Tomá-
šem Křížem /odchovanec třebíčské-
ho triatlonu, nyní závodící za Titan 
Zlín/. Mejzlíkovi se již tak nedařilo 
a v kategorii obsadil 3. místo v čase 
1:55,33h /129. celkově/.

„Zážitek jako blázen. Těžší kolo v 
terénu jsem ještě nejel. Na horáku jez-
dím jen na závodech, tak jsem si to 
užil. Do kopců se to smekalo, takže 
jsem většinou tlačil a z kopce to jezdi-
lo samo i se zataženými brzdami. Ale 
věděl jsem, do čeho jdu a za rok zno-
vu, pokud budou nohy sloužit. Za ten 
pocit v cíli to stojí,“ zhodnotil závod 
Mejzlík.   -zt-

Závodilo se v chůzi
Nejstarší chodecký závod na Mora-

vě a druhý nejstarší v Česku se konal 
v neděli 22. srpna v Libušině údo-
lí v Třebíči. Uskutečnil se v rámci 
Moravsko - Slovenského poháru a 
Mistrovství republiky veteránů. Ten-
tokrát se zúčastnili kromě českých i 
slovenští, rakouští a němečtí spor-
tovci. V hlavním závodě na deset 
kilometrů zvítězil Miloslav Lap-
ka z Českých Budějovic. Stanislav 
Marek ze Spartaku Třebíč skončil 
devátý.  -zt-

Pro třebíčského závodníka 
to byl velký zážitek

V sobotu 24. července se uskuteč-
nil v Hulíně 18. ročník triatlonového 
závodu Hulmen na distancích 0,5-
30-6,3 km. Závod je součástí kvalit-
ně organizovaného Kroměřížské-
ho poháru, kterého se účastní velký 
počet závodníků. Letos se jich v are-
álu městského koupaliště prezen-
tovalo 172. Do celkového pořadí 
poháru se započítává pět nejlepších 
výsledků ze šesti akcí /Kroměříž, 2x 
Morkovice, 2x Hulín a Holešov/.

Některých závodů se účastní Petr 
Mejzlík z oddílu triatlonu TJ Spar-
taku Třebíč. V kat.mužů nad 60 
let se mu podařilo v rámci toho-
to poháru zvítězit v Kroměříži a v 
Hulíně, kde obhájil nečekaně vítěz-
ství z loňského roku v čase 1:40,48h 
/celkově 88/. Zvítězil Václav Škoda 
ze Zlína v čase 1:15,55 h.

O týden později v neděli 1.srpna 
se podařilo Mejzlíkovi zvítězit  v 
jeho kategorii i v Horních Počerni-
cích u Prahy na distancích 0,75-20-
5km. Za vytrvalého deště se startem 
v rybníce Eliška doběhl mezi osmi 
desítkami startujících v čase 1:27,21 
h celkově na 40. místě. Mezi muži 
50-59 let obsadil 2. místo další člen 
oddílu TT Třebíč časem 1:19,27 h 

Vítězství Petra Mejzlíka 
v Hulíně i v Praze potěšilo

Luboš Hála. Vítězem závodu se stal 
v čase 1:04,27 h Pavel Wohl z pořá-
dajícího klubu.

„Letos mi to zatím jede. V Hulí-
ně to byla vlastně časovka, takže js-
me o sobě nevěděli, a i když jsme v 
jedné minutě byli tři, tak jsem měl o 
24 vteřin lepší čas, než druhý v pořa-
dí. A to mě překvapilo, mile. V Praze 
to byl masakr hlavně kvůli počasí, lilo 
od rána až do odpoledne, klouzalo to, 
ale vyšlo mi to pěkně. Jo, Luboš Hála 
za nás jezdí už hodně let, ale posled-
ní roky závodí jen sporadicky kvůli 
potížím se zdravím,“ uvedl po závodě 
Petr Mejzlík. -zt-
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Výstavu dřevořezeb a restaurátorských prací 
Václava Stibůrka s názvem Poezie řemesla mohou 
zájemci navštívit ve Výstavní síni Předzámčí v Tře-
bíči do 12. září. 

Václav Stibůrek (1950) se celoživotně věnuje 
práci se dřevem. Vyučil se truhlářem ve Filmovém 
studiu Barrandov v letech 1965 až 1968. 

Jako zaměstnanec Modelárny Trikového atelié-
ru Barrandova pracoval na řadě modelů a rekvizit 
pro trikové záběry filmů. Podílel se na množství 
po výpravné stránce oceňovaných filmů, například 
Malá mořská víla, Vlak do stanice nebe, Záhada 
hlavolamu, Ocelové město či Temné slunce.

Při zaměstnání studoval na UMPRUM v Praze, 
po ukončení rozšířil svoji činnost na restaurování 
historického nábytku. Po emigraci v roce 1985 se 
usadil v Bavorsku, kde se stal členem cechu řezbá-
řů a sochařů. 

Svá díla v oblasti dřevěné plastiky i užitého umě-
ní vystavoval například v Naples v USA, v centru 
Handwerkmesse v Mnichově, v hotelích Shera-
ton a Hilton v Mnichově. Dva roky vyučoval na 
Volkshochschule ARBERLAND v Regenu v obo-
ru vývoje nábytku a stylů. 

V roce 1997 ve spolupráci s akademickým 
sochařem Josefem Buňkou restauroval sérii histo-
rických domovních vrat v Praze na Malé Straně. 

Od roku 1999 realizoval samostatnou autorskou 
činnost ve své dílně v Českém Krumlově. Od roku 
2018 pracuje v Jaronicích u Českých Budějovic. 

Třebíčským návštěvníkům je také znám jako 
autor sochy obchodníka v domě Seligmanna 
Bauera v židovské čtvrti či interaktivního modelu 
mlecího zařízení větrného mlýna.

Na výstavě jsou k vidění kopie dokumentace 

výroby kulis z některých výše zmíněných filmů, 
restaurovaný nábytek a samozřejmě i dřevěné 
sochy. 

K nahlédnutí je také fotodokumentace z restau-
rování historických vrat, nábytku či památníku. 
Výstavu zahájil Pavel Jiras - filmový historik, foto-
graf, spisovatel, a na kytaru zahrála a zazpívala 
dcera Václava Stibůrka Eva Koláčková.

Pavla Jirase potěšilo, že na vernisáž přišlo tolik li-
dí, protože podle něj si to dílo Stibůrka zaslouží. 
„Říká se, že jsme si všichni rovni, ale já si myslím, že 
to není pravda,“ řekl. 

Zdůraznil, že jsou jedinci, kteří dokáží vytvářet 

krásu, dotýkat se umění. „Stibůrek má to štěstí, a 
proto je to šťastný člověk. Mě oslovuje, pokud někdo 
spojuje fyzickou práci s prací kumštýřskou,“ nazna-
čil Jiras. 

Má radost, že právě na Barrandově zanechal 
výraznou stopu, když opravoval historický náby-
tek, který si nyní zapůjčují zahraniční filmaři, aniž 
tuší, že prošel právě jeho rukama. Přiznal, že je 
škoda, že výstava neobsahuje víc děl Stibůrka. 

„Věřím, že výstava může inspirovat lidi v tom-
to krásném městě, aby také tvořili třeba na zahradě 
nebo doma, a tím si zkrášlovali svoje prostředí,“ zdů-
raznil Pavel Jiras.    -zt-

DÍLA Václava Stibůrka budí zaslouženou pozornost. Foto: Antonín Zvěřina

Výstava mapuje práci Václava Stibůrka
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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 karet

Služby

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

ČIŠTĚNÍ koberců a SEDACÍCH souprav, 
Tel: 608 700 515, www.cistenikobercu-
trebic.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 v učebně na Atomu, příprava na matu-

ritu a mezinárodní zkoušky, soudně ověřené 
překlady. Mgr. Jitka Vaňhová, tel.: 724 658 
835

Náplně do tiskáren

Výuka němčiny, překlady

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, 
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

Obraťte se na bezplatnou 
linku Chytré recyklace nebo 
navštivte náš web, kde 
najdete celou řadu informa-
cí o třídění a recyklaci vy-
sloužilých elektrozařízení.
Rádi vám poradíme, kam 
staré spotřebiče odevzdat, 
nebo objednáme jejich 
bezplatný odvoz. 

Nevíte, kam se starými spotřebiči?

www.chytrarecyklace.cz
800 976 679

My vám pomůžeme!
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - 
Klubovna u rybníka „Babák“, kontakt 

Ing. Ladislav Tomáš, 
tel: 776 143 134

4. 9. 2021 Rouchovanská 25 – 
krajem Vítězslava Nezvala, turistický 
pochod, start v sokolovně Rouchova-
ny od 7.30 hodin, trasy pěší 5, 7, 10, 
15 a 25 km. Trasy vedou kolem Rou-
chovanky a Rokytné. Do Rouchovan 
svými auty.

4. 9.2021 Havlíčkobrodská pade-
sátka, turistický pochod v Havl. Bro-
dě, start v zasedací místnosti MÚ, V 
Rámech, trasy pěší 13, 25, 36 a 47 
km, cyklo 35, 51 km. Trasy vedou na 
Petrkov (NS B. Reynka), Lípu, Podě-
baby a Okrouhlici. Odjezd vlakem 
z Třebíče hl. n. v 6.50, 7.15, 8.50 / z 
Boroviny v 6.29, 7.18, 8.29. Návrat 
vlakem z Havl. Brodu v 14.03, 15.05, 
16.03, 17.05, 18.03.

4. 9. 2021 200 let KHB – Havlíč-
ková Borová, turistická akce spolu s 
oslavami 200 let od narození K. H. 

Borovského, start v 8.00 hod, náměstí 
Havlíčkova Borová, trasy 10 - 30 km. 
Připraven i kulturní program a pro-
hlídka rodného domu K. H. Borov-
ského. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. 
v 6.50, 7.15, 8.50 / z Boroviny v 6.29, 
7.18, 8.29. Návrat vlakem z Havl. 
Brodu v 14.03, 15.05, 16.03, 17.05, 
18.03.

11. 9. 2021 Hvězdicově na Jalo-
vec, turistický pochod, start libo-
volný, cíl 9.30 - 15.30 hod. na Jalovci 
v chatě lyžařů. Doporučené pěší tra-
sy → 5 km s průvodci: Okříšky (7.30 
příjezd vlaku) - Jalovec, 20 km: Tře-
bíč - Padrtův a Červený mlýn - Jalo-
vec, 20 km: Přímělkov - Rokštejn - 
údolí Brtničky - Brtnice - Jalovec, 20 
km: Třebíč - Račerovice - Nová Ves 
- Jalovec, 10 km: Okříšky - Přibysla-
vice - Jalovec. Z Jalovce na vlak 1,5 
km do Číchova nebo 5 km do Okří-
šek. Cyklotrasy libovolné. Do Okří-
šek či Přímělkova vlakem z Třebíče 
hl. n. v 7.15, 8.50, 9.15 / z Boroviny v 
7.19, 9.19. Návrat vlakem z Číchova v 
14.12, 16.12, 18.09, z Okříšek vlakem 

Turistika
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11. 9. 2021 200 let KHB  – Hav-
líčkův Brod, turistická akce spolu s 
oslavami 200 let od narození K. H. 
Borovského, start v 8.00 hod. náměs-
tí Havlíčkův Brod, trasy 10 - 30 km. 
Připraven i kulturní program a náv-
štěva památek. Odjezd vlakem z Tře-
bíče hl. n. v 6.50, 7.15, 8.50 / z Boro-
viny v 6.29, 7.18, 8.29. Návrat vlakem 
z Havl. Brodu v 14.03, 15.05, 16.03, 
17.05, 18.03.

11. 9. 2021 Mámo, táto, pojď si 
hrát, akce se soutěžemi pro děti, start 
v 9.00 hod. závodiště Zlatá podkova, 
Humpolec. Odjezd vlakem z Třebíče 
hl. n. v 6.50 / z Boroviny v 6.29, auto-
busem v 8.40. Návrat vlakem z Hum-
polce v 13.13, 15.13, 17.13, autobu-
sem v 17.25.

17. 9. 2021 Pohádková Třebíč, 
dobrodružný pochod v Třebíči, start 
od 16.00 do 18.00 hod. Vodácké 
muzeum, Havlíčkovo nábřeží (Židov-
ská čtvrť), trasa pěší do 6 km. Účast-
níci na startu obdrží popis trasy a 
poukázku na občerstvení v cíli. Děti 
se mohou těšit na pohádkové postavy, 
soutěže a hry. Cíl je v klubovně KČT 
u Babáku.

18. 9. 2021 Cestami Oktaviá-
na Strádala, turistický pochod v 
Humpolci, start v hotelu Na Kocan-
dě, Želiv, trasy pěší 6 - 30 km. Tra-
sy vedou kolem Želivky a vodních 
nádrží Trnávka a Sedlice. Odjezd vla-
kem z Třebíče hl. n. v 6.50 / z Boro-
viny v 6.29, autobusem v 8.40. Návrat 
vlakem z Humpolce v 13.13, 15.13, 
17.13, autobusem v 17.25.

18. 9. 2021 Pelhřimovské pěšin-
ky po střeše Evropy, hvězdicový 
pochod na Křemešník, hlavní trasa 
z Nové Bukové 20 km, cíl u rozhled-
ny Pípalka mezi 11 - 13 hod. Trasu je 
vhodné volit z Nové Bukové na Kře-
mešník a pokračovat na vlak do Pel-
hřimova, Rynárce, Zajíčkova, Horní 
/ Dolní Cerekve, Kostelce nebo Jihla-
vy. Odjezd z Třebíče vlakem z hl. n. v 
7.15 / Boroviny v 7.18.

18. 9. 2021 Podzimní výstup na 
Vestec, turistický pochod, start libo-
volný, cíl 11 - 13 hod. na vrcholu Vest-
ce, Železné hory. Začátek nebo konec 
trasy je vhodné volit na žst. Rozso-
chatec, Chotěboř, Sobíňov, Ždírec 
nad Doubravou (10 - 20 km). Odjezd 
vlakem z Třebíče hl. n. v 6.50, 7.15, 
8.50 / z Boroviny v 6.29, 7.18, 8.29.

24. - 26. 9. 2021 Jede Kudrna 
okolo Brna, hlavní akce KČT v Brně 
- Bystrci, start v Bystrci ve Společen-
ském centru na Odbojářské ulici, tra-
sy PÁ 12 km, SO 10, 20, 33 a 40 km, 
NE 10, 20, 29 a 42 km. Mezinárodní 
setkání příznivců turistiky. V sobotu 
a neděli pochody probíhají v oblasti 
Brněnské přehrady, Pohádky máje a 
Moravského krasu. V pátek Kolomaz-
nický pochod přátelství k hradu Špil-
berk.

25. 9. 2021 Nonstop stříbrnou 
stopou, turistický pochod v Jihlavě, 
start sportovní hala Sokolovská 122C, 
trasy pěší 15 - 35 km, cyklo 25 - 75 
km. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 
6.50, 7.15, 8.50 / z Boroviny v 6.29, 
7.18, 8.29. Návrat vlakem z Jihlavy v 
14.26, 15.43, 16.26, 17.43, 18.26. -zt-

TURISTICKÁ ZÁKLADNA v ulici Cyrilova patří do vlastnictví Klubu českých 
turistů Třebíč od roku 2005. Každý čtvrtek mezi 16. až 18. hodinou se tam může 
kdokoliv zastavit pro informace, letáky nebo si přijít popovídat. O zázemí, údrž-
bu a časté sekání trávy a živého plotu kolem klubovny se pravidelně starají členo-
vé. Klub (tehdy československých) turistů v Třebíči byl založen 16. prosince 1923, 
v přespříštím roce je to 100 let. V současnosti má klub 173 členů a stále pořádá pro 
nejširší veřejnost vycházky, akce a výlety do přírody. Foto: archiv klubu

Turisté uklízeli základnu

V závěrečném kole I. ligy potvrdili atleti Spar-
taku Třebíč druhou příčku a tím i postup do kvali-
fikace o extraligu. K nečekanému úspěchu mladé-
ho celku přispěl nejvíce Daniel Kincl, který kromě 
dvou druhých míst na sprinterských tratích zabo-
doval i v kladivu a v závěru finišoval štafetu 4 x 
100 m. Pozornost vzbudil nejen bodovým ziskem, 
ale také výkony. 

Na stovce se zlepšil na 10,93 s, čímž se stal šes-
tým Třebíčanem, který tuto trať zaběhl pod 11 
vteřin (Daněček 10,64, P. Svoboda 10,69, Dvor-
ský 10,84, Sýkora 10,89 a Kincl shodně se Sobot-
kou 10,93). Ještě kvalitnější byla jeho dvoustovka, 
na níž se 14 dní před ligou zlepšil na 22,27 s, aby 
nyní hranici dvaadvaceti sekund prolomil a stal 
se časem 21,93 s čtvrtým nejrychlejším Třebíča-
nem (Daněček 21,48, Dvorský 21,91 a P. Svoboda 
21,92). 

Druhým nejplatnějším členem družstva byl Aleš 
Svoboda, bodující rovnoměrně v trojskoku, kouli 
a oštěpu. Ze všech ostatních příkladně bojujících 
svěřenců Jiřího Klinera je třeba vyzdvihnout Ada-
ma Havlíčka, jemuž nedávná zlomenina znemož-

nila start v jeho nejsilnějších disciplínách, obětavě 
však nastoupil v dálce, výšce a trojskoku. 

Do „rozjetého“ týmu se také po roční pauze 
úspěšně vrátil všestranný Pavel Padělek a i on při-
spěl k jednoznačnému druhému pořadí za letos 
nesesaditelným Spartakem Praha 4. Jeho posled-
ní vítězství bylo však možné jen díky tomu, že v 
třebíčské sestavě chyběl Michal Krátký, který ve 
stejném termínu reprezentoval Českou republiku 
na MS juniorů v Nairobi, a spolu s ním ze zdra-
votních důvodů chyběli Tobiáš Dvorský a Kryštof 
Průša. Zranění v průběhu závodů bohužel postih-
lo Ondřeje Veselého, který by kromě stovky zabo-
doval i na čtvrtce. Přejme atletům, aby zranění 
doléčili do zmíněné kvalifikace o extraligu, která 
se bude konat v Olomouci.

Z výkonů závodníků Spartaku Třebíč v závě-
rečném kole I. ligy v Pacově: 100 m: 2. Kin-
cl 10,93 (v rozběhu 10,97), 6. Veselý 11,25, 7. 
Machotka 11,56, 11. Drahota 11,72. 200 m: 2. 
Kincl 21,93, 6. Drahota 23,51. 400 m: 4. Janík 
50,44, 5. Machotka 50,50, 11. Trojan 52,58, 12. 

Konvalina 53,51. 800 m: 2. Janík 1:57,50, 5. 
Konvalina 2:00,76, 8 Trojan 2:02,02. 3 000 m: 
13. Nezveda 9:54,03. 110 m př: 2. Přibyl 16,35, 
4. Vích 57,12. 400 m př: 1. Cihlář 54,58, 2. Při-
byl 54,91, 4. Vích 57,12. 4 x 100 m: 2. Machotka 
Přibyl Cihlář Kincl 43,28. 4 x 400 m: 1. Machot-
ka Vích Přibyl Janík 3:24,18. 10 000 m chůze: 4. 
Zeibert, 5. Marek. Výška: 7. Havlíček 184. Dál-
ka: 9. Havlíček 601, 12. Padělek 581. Trojskok: 
3. Svoboda 12,72, 4. Havlíček 12,69, 7. Padělek 
11,86. Koule: 5. Svoboda 14,98, 9. Kliner 12,15, 
10. Tomek 9,73. Disk: 8. Kliner 32,31. Kladivo: 
4. Tomek 41,76, 6. Kliner 30,31, 7. Kincl 27,92. 
Oštěp: 4. Svoboda 46,73, 6. Padělek 45,65, 10. 
Tomek 33,67. 

Družstva v kole: 1. Spartak Praha 4 232,5, 2. 
Spartak Třebíč 204,5, 3. Domažlice 153, 4. Spar-
ta Praha 116, 5. Karlovy Vary 107, 6. České Budě-
jovice 95, 7. USK Praha 92. Družstva celkově: 
1. Spartak Praha 4 21, 2. Spartak Třebíč 18, 3. 
Domažlice 13 (437,5), 4. Sparta Praha 13 (403,5), 
5. USK Praha 8, 6. Karlovy Vary 6, 7. České Budě-
jovice 5. miz

Atleti potvrdili postup do kvalifikace
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Na co se můžete těšit?
•   prezentace vybraných prémiových značek stavebního materiálu a střešních krytin

•  prezentace stavební techniky a strojů naší půjčovny s odborným poradenstvím    

•  poukaz na satelitní zaměření střechy zdarma pro každého návštěvníka

•  dárek k nákupu nad 500 Kč pro prvních 100 nakupujících

•  skákací hrad a dárky pro malé návštěvníky

•  občerstvení zdarma

Pozvánka

PRO-DOMA konečně i v Třebíči. 

Zveme vás na slavnostní otevření 

nové prodejny spojené s prezentací 

dodavatelů, ukázkou stavební 

techniky a občerstvením.

Čtvrtek 16. 9. 2021 
7:00–16:00 hod.
PRO-DOMA Třebíč
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DÁREK 

K NÁKUPU 

NAD 500 Kč

Po–Pá:  6:00–17:00 

So:  7:00–11:00 

Stavební 1396

674 01 Třebíč 

Tel.: 602 601 482

E-mail: trebic@pro-doma.cz

Služby této prodejny:

• doprava zboží • nakládka/vykládka hydraulickou rukou • půjčovna stavební 

mechanizace • satelitní zaměření střechy • platba kartou • káva zdarma  

Kontakt:
Stavíte?

Tak se u nás stavte!
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VYHRNOUT 
SI RUKÁVY

UMÍME 
NEJEN
V PRÁCI

DARUJTE KREV

registrujte se na

800 700 061
darce.fnbrno.cz

#DAVAM 
KREV
DAVAM
ZIVOT
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