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Tip na nevšední 
vánoční dárek

III. Slavnostní novoroční koncert 
jihlavské Filharmonie G. Mahlera se 
sólisty v duchu novoročních koncer-
tů Vídeňských filharmoniků se usku-
teční 11. ledna 2022 od 18 hodin v 
divadle Pasáž Třebíč.  –zt-

Vánoční výstava 
představí děti

Do začátku ledna příštího roku 
budou mít možnost návštěvní-
ci výstavní síně Předzámčí v Třebí-
či zhlédnout výstavu dětských pra-
cí s vánoční tématikou. Do tvoření 
se zapojilo pět dětských kolektivů 
ze Základních škol Bartuškova, Na 
Kopcích, Světlo, Základní umělecké 
školy Třebíč a Domu dětí a mládeže 
Třebíč. Na výstavě budou k vidění 
ozdoby, výkresy, malované koledy, 
keramika a mnoho dalších výrobků. 
 –zt-

Debata s odborníky sezná-
mila přítomné se změnami 
v dopravě, mapovala všechny 
účastníky provozu.
� Antonín Zvěřina

Moderní doprava Třebíč - takový 
název měla beseda, která se usku-
tečnila ve středu 10. listopadu v kině 
Pasáž. Dala si za cíl seznámit obyva-
tele města s plánovanými změnami, 
které by měly přispět ke zlepšení 
pohybu všech účastníků dopravní-
ho provozu. 

Debaty se zúčastnil starosta Pavel 
Pacal a místostarostové Miloš Hrů-
za a Pavel Janata. V čele sálu sedě-
li vedoucí odboru dopravy třebíč-

ské radnice Aleš Kratina, výzkumný 
pracovník Českého vysokého uče-
ní technického (ČVUT) Roman 
Dostál a Tomáš Janča, vedoucí pra-
covní skupiny, která se zabývá pro-
blematikou dopravy v celé republi-
ce. 

Ten také v úvodu vysvětlil, proč 
takové studie jako třebíčská vznika-
jí. Poukázal, že doprava spotřebová-
vá přes 30 procent energie, která se 
vyrobí. „Optimalizace dopravy a tím 
šetření energiemi je jednou z priorit,“ 
naznačil. 

Přiznal, že všechna města napříč 
republikou doprava trápí. Jedná 
se kromě energetických problé-
mů a životního prostředí o pro-

blémy s tvořením kolon a s par-
kováním. Poznamenal, že Plán 
udržitelné městské mobility se prak-
tikuje v Evropě v posledních deseti 
až patnácti letech.   

„Plány v minulosti vždy něco v oblas-
ti dopravy postrádaly. Z osmi bodů 
Plánu udržitelné městské mobility chci 
vyzvednout čtyři. Jeden z nich je zapo-
jení občanů a zainteresovaných sku-
pin,“ vysvětlil Janča. 

Pokračoval, že připomínky obyva-
tel jsou velice důležité, aby byli zto-
tožnění s dokumentem, který vzni-
ká. Za další důležitou věc považuje 
zahrnutí do plánu všech druhů 
dopravy, to znamená zejména cyk-
lodopravy a pěších. 

 (Pokračování na str. 18)

Beseda se zaměřila na dopravu

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍ VÝZDOBY.  Desítky lidí se v neděli 28. listopadu shromáždily na Martinském náměstí v Třebíči, aby 
byly svědky rozsvícení výzdoby. Město letos nezapomnělo ani na okrajové části, a tak se obyvatelé mají na co těšit. Podívat se 
přišla i rozvětvená rodina na snímku.  Foto: Antonín Zvěřina
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Akce Milostivé léto je jedi-
nečná akce, která si dala za cíl 
pomoci dlužníkům v jejich 
nelehké situaci. Na dotazy 
Třebíčských novin odpovídala 
třebíčská zastupitelka Marie 
Dudíková (KDU-ČSL). 

� Antonín Zvěřina

Co Milostivé léto obnáší?
Je to obrovská šance pro mnoho 

lidí v dluhových pastech. Lidé, kte-
rým se podařilo spadnout do exe-
kucí kvůli dluhům u státních insti-
tucí, mají jedinečnou šanci se z toho 
vymanit v průběhu od 28. října do 
28. ledna 2022 a znovu začít nor-
mální život. 

Pokud v této lhůtě dlužník zapla-
tí celou jistinu dluhu, tedy původ-
ní dluh a 908 korun exekutorovi 
za zastavení exekuce, čeká ho nový 
životní restart. Úroky, penále a další 
příslušenství stát odpouští, exekuce 
se zastaví. Týkat se to bude těch, co 
mají dluh u veřejnoprávních institu-
cí, třeba u zdravotních pojišťoven, 
nemocnic, u dopravního podniku 
nebo třeba za nájem u obce. 

Kolika lidem akce pomůže? 
Milostivé léto by tak reálně mohlo 

pomoci až čtvrt milionu dlužníků. S 
ohledem na více než čtyři milio-
ny exekucí a bezmála 750 tisíc lidí v 
exekuci je toto reálná šance, jak se s 

částí nahromaděných exekucí vypo-
řádat. A současně ctít princip, že 
dluh se musí uhradit.

Pro koho je to výhodné? 
Osobně jsem přesvědčená, že toto 

tříměsíční období může být výhod-
né pro obě strany, a to jak pro dluž-
níky, kteří mají reálný zájem na tom 
své dluhy splatit a exekuce se zbavit, 
ale drahým problémem je pro ně čas-
to právě příslušenství, které mnohdy 
činí až několikanásobek původního 
dluhu. 

Pro města a obce a další věřite-
le navíc vzniká šance na to, že bude 
původní dluh splacen a dostanou 
zpět své dlužné peníze, což by se u 
řady dlužníků za standardní situace 
nikdy nestalo. Jedná se tak opravdu 
o pomocnou ruku jak pro věřitele, 
tak pro zodpovědné dlužníky.

Co má udělat dlužník, který chce 
tuto šanci využít?

Klíčová je zde aktivita dlužníka. 
On musí kontaktovat svého exeku-
tora s tím, že chce využít Milostivé-
ho léta. Exekutor mu podá informa-
ci o aktuální výši dlužné jistiny, tedy 

toho původního dluhu. Jak jsem 
již řekla, pokud dlužník tuto částku 
zaplatí v uvedeném termínu, veškeré 
další poplatky mu budou odpuštěny. 

Kromě dluhu tak zaplatí pouze 
zmíněných 908 korun jako náklad na 
exekuci, která bude následně zasta-
vena. Ještě bych chtěla upozornit, že 
komunikace s exekutorem by měla 
být nejlépe formou doporučeného 
dopisu a vždy je důležité uvádět, že 
se jedná o zapojení se do Milostivé-
ho léta. 

 
Co chcete dlužníkům a vlastně 
všem lidem vzkázat?

Vás, kteří čtete tyto řádky, chci 
naléhavě poprosit, pokud znáte ve 
svém okolí kohokoli, koho by se 
tato podaná ruka státu mohla týkat, 
a chcete mu pomoci, tak mu o tom 
řekněte. Nasměrujte ho do některé 
pomáhající instituce, jako jsou Cha-
rity, občanské poradny, Člověk v tísni 
a podobně, kde mu poskytnou radu, 
jak dál postupovat. Pokud tuto šanci 
nevyužijí, nepůjde se jí zpětně domá-
hat. A první aktivita musí být na stra-
ně dlužníka. Milostivé léto se nebu-
de v blízké budoucnosti opakovat. 

MARIE DUDÍKOVÁ.

Milostivé léto pomůže z dluhové pasti

Novou autorskou knihu Kobe-
rečkový den pokřtil v pátek 8. října 
v třebíčské městské knihovně Miro-
slav Koupil. Máte ve Skle Rózu? 
Jaké to je Být v pěkný rejži? Nervu-
je vás Báseň o nervech? To všechno 
a jiné literární libůstky představuje 
milovníkům poezie nová, humorná 
básnická sbírka nonsensové poezie, 
literární absurdity a grotesky. Autor 
na křtu přednesl originální pásmo z 
nových nonsensových básní. 

Miroslav Koupil se narodil 10. 
března v Třebíči. Experimentál-
ní básník, výtvarník a performer je 
absolventem Masarykovy univerzi-
ty v Brně, je členem Obce spisova-
telů. Zabývá se tvorbou kaligramů 
(báseň s textem upravená do obraz-
ce) a nonsensové (protismyslné) 
poezie.

Na svém kontě má několik sbírek 
kaligramů a experimentální poezie 
a za sebou několik desítek výstav 
po celé České republice. Svérázný 
nekomforní autor vkládající do své 

tvorby obrovskou invenci, inteli-
genci a humor, je inspirován pře-
devším světovými autory, jako jsou 
Christian Morgenstern, Jacques 
Prévert, Ernst Jandl, ale především 
Guillaume Apollinaire. 

Ten vydal v roce 1918 sbírku Kali-
gramy, která dala název označení 
básně upravené do obrazce. Miro-
slava Koupila nadchly také básníci 
českého poetismu a konkrétní poe-
zie - Vítězslav Nezval, Josef Hiršal 
či Jiří Kolář.

Koupilovy kaligramy nesou na 
malé ploše moudrost i šprým, 
někdy jsou i nebezpečně kousavé a 
kritické. Některé formuje autor do 
podoby drobných objektů a instala-
cí, kdy je vlastní text umocněn při-
pojeným předmětem. 

Miroslav Koupil se stává svou 
objevností a specifičností spojenou 
s filozofickým obsahem svých pra-
cí výrazným představitelem experi-
mentální literární a výtvarné tvorby.  
 -zt-

KNÍŽKU poezie Koberečkový den Miroslava Koupila (vlevo) pokřtili zprava 
Arnošt Pacola, spisovatelka Mirka Čermáková, ředitelka knihovny Marie Dočka-
lová a Blanka Glaserová. Foto: Antonín Zvěřina  

Básník Miroslav Koupil vydal další knížku

NABÍZÍME:

 ohodnocení

 m
 778 066 122
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oučasná předvánoční atmosféra v Třebíči se s tou 
mého dětství nedá srovnat. Vládnoucí režim sice 
Vánoce nezakázal, ale nějakou velkou propaga-

ci neorganizoval. Vždyť biblický příběh o narození 
Ježíška nijak nezapadal do jeho ideologie. 

Památný je projev Antonína Zápotockého, kdy se 
snažil dětem a vlastně všem lidem vsugerovat, že už 
k nám nepřichází s dárky Ježíšek, nuzné to pacho-
le ležící v jesličkách ve chlévě na slámě, nýbrž dobře 
oděný Děda Mráz z východu. 

Ten měl symbolizovat, že režim již zcela skoncoval 
s chudobou a nastává doba blahobytu, kdy všichni 
v zimě budou vypadat jak Děda Mráz, oblečení do 
kožichu, by netrpěli zimou. Vánoční výzdoba byla 
tedy velice chudá, byť z výloh už zmizely propagač-
ní letáky upozorňující na 7. listopad, kdy si všechen 
lid musel připomínat Velkou říjnovou socialistickou 
revoluci. 

Paradoxně sedmička v datu a listopad sehrály hlav-
ní úlohu i v pozdějších dějinách lidu této země, kdy 

se režim snad definitivně zhroutil. Výzdoba tedy byla 
chabá, možná někde za výlohou visel řetěz s vánoční 
koulí, ale to bylo tak vše. 

Lidé stáli fronty na nedostatkové zboží, i když si 
nepamatuji, že bychom v šedesátých letech na stole 
neměli pomeranče či banány. Ale nedostatkové třeba 

byly kočárky na panenky, mám v paměti, že tehdy 
prodejna hraček jich obdržela pět, a bylo pro perso-
nál velice složité, jak tento počet rozdělit mezi desítky 
zákazníků. 

Ani v Základní škole Osvobození na náměstí stejné-
ho jména se Vánoce nijak nepřipomínaly, výuka pro-
bíhala ve stejné rovině a tak nám dětem nezbylo než 
počítat, kolik dní to ještě zbývá do Vánoc. 

Určitou předzvěstí byl Mikuláš, ten opravdu po 
rodinách s dětmi chodil, snad proto, že vypadal jak 

Děda Mráz a tudíž nebyl režimu nebezpečný. Pamls-
ky, které mi donesl, jsem si vždy pečlivě rozdělil, aby 
mi vydržely až do Vánoc. 

Ještě k té předvánoční atmosféře, v mateřské škole, 
kterou jsem vychodil v rodné Stříteži, jsme lepili před 
Vánocemi řetězy z barevných papírků. Byla to pro mě 
úmorná práce, kdy jsem měl lepidlo doslova a do pís-
mene až za ušima.

Vánoční atmosféra u mě začínala zhruba čtrnáct 
dní před Štědrým dnem, kdy maminka začala péct 
cukroví. Postavil jsem se k váze a důležitě poslouchal 
její příkazy, že mám navážit deset deka mouky a pat-
náct deka cukru. Tak nějak se tvářili alchymisté, když 
hledali nektar na věčný život. 

Ano, atmosféra bývala jinačí, ale možná jsme měly 
my děti více rozzářené oči, když jsme spatřily osvět-
lený vánoční stromek, kterých je nyní po Třebíči pře-
hršle. Na druhou stranu, dokážete si představit Tře-
bíč bez vánoční výzdoby?    Antonín Zvěřina

Čas předvánoční

Tak plynul čas...

S

Počty nakažených covidem-19 rychle stoupají. Není to výzva ke strachu či 
panice, ale k větší důvěře v Boží ochranu a pomoc, na kterou ovšem můžeme 
spoléhat jen tehdy, pokud se snažíme vidět Božíma očima a plnit Boží přání. 

Snad je nová vlna pandemie výzvou k vážnému zamyšlení a lepšímu nasmě-
rování našich životů. Snad je to pozvání k větší ohleduplnosti k druhým. Vím, 
že téma očkování rozděluje společnost a nechci přispět k ještě většímu rozkolu. 

Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemoc-
ných ve skupině očkovaných, je to nástroj, který pomáhá. Prosím ty, kte-
ří mohou být očkovaní a zatím nejsou, aby se z ohledu na ostatní obyvatele 
nechali očkovat. 

Ty, kteří se nechali vystrašit, že se očkováním dopouští nějakého hříchu, 
ujišťuji, že to mohou udělat s čistým svědomím. Ty, kteří hájí svou svobodu 
stát na svém názoru, prosím, aby z lásky k druhým dobrovolně obětovali část 
své svobody pro společné dobro.

Děkuji všem, kteří se snaží o ohleduplnost k druhým nejen vlastním očková-
ním, ale i dodržováním hygienických předpisů na veřejnosti i v kostele. Není 
třeba být úzkostliví, ale ukáznění. Mezi tradiční skutky lásky v době advent-
ní zařaďme i vlastní ukázněnost a ohleduplnost k druhým. Všem přeji kousek 
radosti z dobrých skutků a z blízkosti Boha, kterou nabízí dobře prožitý advent 
i svátky Narození Páně. Jan Graubner, předseda ČBK

Biskup Graubner: Nechte se 
bez ohledu na ostatní očkovat

Během sobotního dopoledne 9. 
října bylo v areálu třebíčské nemoc-
nice zasazeno 23 sazenic stromů. 
Stinné prostředí do budoucna zajis-
tí nyní tříleté buky a javory. Dota-
ce na obnovu nemocničního parku 
se dlouhodobě nedaří získat, proto 
se zaměstnanci technického úseku 
rozhodli vypěstovat vlastní strom-
ky, které za pomocí šesti členů Klu-

bu českých turistů Třebíč přesadili 
napříč nemocnicí.

„Obnova parku je nutná, v předcho-
zích letech bylo vykáceno v celé nemoc-
nici 40 nemocných stromů. O víkendu 
jsme jich polovinu vrátili zpět. Dou-
fejme, že se všechny ujmou,“ popisu-
je sobotní výsadbu stromů vedoucí 
oddělení údržby a správy realit Eva 
Truhlářová.  –zt-

Studenti zasadili stromky

Mezinárodní konferencí Enersol 
2021, která se konala na začátku lis-
topadu v Plzni, byl ukončen 18. roč-
ník tohoto projektu. Zúčastnili se ho 
žáci z České republiky, Německa, 
Slovenska, Rakouska a Slovinska. 

Všichni žáci prezentují v anglic-
kém jazyce a na svou prezentaci ma-
jí vyčleněno deset minut. Přehlídka 
je nesoutěžní, nicméně zde nechybí 
odborná porota, která na závěr jed-
notlivé práce zhodnotí. 

„A kladně byli hodnoceni i chlapci 
z Kraje Vysočina, Filip Ivan s Ondře-

jem Škodou ze Střední školy stavební 
Třebíč za práci Fotovoltaické panely 
pro školu, kterou koordinovala jejich 
učitelka Vlasta Kostková,“ chválí tře-
bíčské průmyslováky Josef Váca, 
kapitán reprezentačního týmu Čes-
ké republiky.

Věří, že 19. ročník Enersolu, kte-
rý se už pomalu rozbíhá, se nebude 
muset potýkat se změnami termínů 
ať už krajských konferencí, celostát-
ní konference v Třebíči nebo mezi-
národní konference, kterou budou 
hostit Otrokovice.  -zt-

Uspěli žáci ze stavební školy
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Služby LSPP stomatologické na PROSINEC 2021
sobota, neděle, svátek: 9-12 hodin

 Kino Moravia

 Komunitní centrum Moravia

4. 12. sobota  MDDr. Ludin Tomáš  ESTHES s.r.o., Sokolská 3 674 01 Třebíč  568 840 820
5. 12. neděle  MUDr. Machová Eva   Husova 898  675 71 Náměšť nad Oslavou  568 620 248
11. 12. sobota  MUDr. Machová Eva   Husova 898  675 71 Náměšť nad Oslavou  568 620 248
12. 12. neděle  MUDr. Machová Eva   Husova 898  675 71 Náměšť nad Oslavou  568 620 248
18. 12. sobota  MUDr. Machová Eva   Husova 898  675 71 Náměšť nad Oslavou  568 620 248
19. 12. neděle  MUDr. Machová Eva   Husova 898  675 71 Náměšť nad Oslavou  568 620 248
24. 12. svátek  MUDr. Novotný Vojtěch  Stomatologické centrum Třebíč s.r.o., 
     Kpt. Jaroše 1123 674 01 Třebíč  776 166 268
25. 12. sobota  MUDr. Machová Eva   Husova 898  675 71 Náměšť nad Oslavou  568 620 248
26. 12. neděle  MUDr. Machová Eva   Husova 898  675 71 Náměšť nad Oslavou  568 620 248

Začala vánoční 
výstava betlémů

Tradiční vánoční výstava betlémů 
v Muzeu Vysočiny Třebíč nese v letoš-
ním roce podtitul Třebíčské betlémy 
včera a dnes a potrvá do 16. ledna příští-
ho roku. Vzhledem k vládním protiepi-
demickým opatřením nebylo možné v 
loňském roce uskutečnit výstavu podle 
předpokládaného scénáře. 

Z tohoto důvodu bylo loňské téma 
Regionální betlemáři spojeno s tématem 
plánovaným na letošní rok, tedy Tře-
bíčské betlémy. Výstava návštěvníkovi 
nabízí srovnání klasického třebíčské-
ho betlému od starých mistrů přelomu 
19. a 20. století se současnou tvorbou 
regionálních betlemářů.

Staré betlemářství je zastoupeno 
nejen klasickými stavěcími betlémy, 
ale i betlémy skříňkovými. Výpůjčky 
pochází ze sbírek institucí, například 
Moravského zemského muzea, Národ-
ního muzea, Třebechovického muzea 
betlémů, 1. NÖ Krippenmuseum Vö-
sendorf, Kláštera kapucínů Brno, ale 
i od sběratelů či potomků betlemář-
ských mistrů.

Současnou betlemářskou tvorbu 
zapůjčili primárně sami autoři. Díla 
nepochází pouze z Třebíče, ale i její-
ho okolí. Muzeum Vysočiny Třebíč po 
roční pauze opět půjčilo svůj putovní 
soubor betlémů, tentokrát bude k vidě-
ní v Městské galerii ve Vysokém Mýtě. 
Ve vánočním čase mohou zájemci betlé-
my ze sbírky třebíčského muzea spatřit i 
v třebíčském Turistickém informačním 
centru Bazilika nebo Muzeu Hrotovicka.

Přehled doprovodného programu: 
7. prosince 2021, v 16 hodin
Dětská vernisáž Třebíčské betlémy 

včera a dnes 
1. - 22. prosince 2021
Třebíčské Vánoce - vzdělávací pro-

gram pro školy

16. ledna 2022 v 15 hodin
Derniéra Vánoční výstavy betlémů

Další vánoční akce 
2. a 9. prosince, 17 - 20 hodin
Vánoční zpívaní v Centru tradiční 

lidové kultury
12. prosince 2021, 13.30 – 16.30 

hodin
Vánoční dílničky

12. prosince 2021 v 17.30 hodin
Zpívání u slámového betlému 

9. ledna 2022 v 17 hodin
Tříkrálový koncert
Koncert v Kamenném sále třebíčské-

ho zámku v podání smíšeného pěvec-
kého sboru Differo. 

PRAVIDELNÉ 
Út 13 -15 hod.
KONDIČNÍ CVIČENÍ SVAZU 

DIABETIKŮ
kde: sál KC
Út 15 - 17 hod.
LEKCE TANCE
Kde: sál KC
Út 18.30 – 19.30 hod.
JÓGOVÁ TERAPIE S VANDOU
Kde: sál KC
St 18 - 21 hod., Čt 18.30 – 20.30 

hod.
LEKCE TANCE

MĚSÍČNÍ PROGRAM
Po 6. 12., 15.30 – 17.30 hod.
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ S LÍDOU 
Kde: cvičná kuchyně KC
Čt 9. 12., 15 – 16.30 hod. 
VÝROBA PŘÁNÍČEK PRO 

OSAMĚLÉ
Kde: rukodělná místnost KC
Čt 9. 12., 16 - 18 hod. 
KURZ VÝROBY SVÍČEK ZE 

VČELÍHO VOSKU
Kde: cvičná kuchyně KC
Po 13. 12., 13 - 16 hod.
ČLOVĚČE, NEZLOB SE – 

SPCCH, STP, VRÁTKA, veřejnost
Kde: sál KC
Po 13. 12., 15.30 - 17 hod.
PADLÍ VOJÁCI A LEGIONÁŘI 

Z PODKLÁŠTEŘÍ
Kde: sál KC
St 8. a 15. 12., 8.30 – 11.30 hod.

Od pátku 3. do soboty 4. prosince
KAREL
Životopisný dokument ČR.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži přístupný

Od neděle 5. do pondělí 6. prosince
TADY HLÍDÁME MY
Rodinná komedie ČR.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži přístupný

Od úterý 7. do středy 8. prosince
ETERNALS
Akční, dobrodružný film USA v čes-

kém znění.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Od pátku 10. do neděle 12. prosince
RESIDENT EVIL: RACCOON CI-

TY
Akční, sci-fi, horor USA s titulky.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži do 15 let nepřístupný

Pondělí 13. prosince
PRAŽSKÝ VÝBĚR: SYMPHONY 

BIZARRE
Hudební dokument ČR.

 národním symfonickým orchestrem, 
americkým dirigentem a řadou výji-
mečných hostů. Show, kde se koncert 
potkal s kabaretem či operou. 
Začátek představení v 19.30 hod.
Mládeži přístupný

Od úterý 14. do středy 15. prosince
WEST SIDE STORY
Romantický muzikál USA s titulky.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži přístupný

Od čtvrtka 16. do neděle 19. pro-
since, čtvrtek titulky, pátek - neděle 
dabing.
SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
Dobrodružné, akční sci-fi USA.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži přístupný

Od pondělí 20. do středy 22. pro-
since
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
Komedie ČR.
Začátky představení v 19.30 hod.
Mládeži přístupný

Od úterý 28. do čtvrtka 30. prosin-
ce
MATRIX RESURRECTIONS
Akční, sci-fi USA s titulky.
Začátky představení v 19.30 hod.
Pro mládež do 12 let nevhodný

KINO DĚTEM – Začátky předsta-
vení v 17 hod.
Od čtvrtka 2. do soboty 4. prosince
O ČERTOVI A JINÉ VÁNOČNÍ 

POHÁDKY
Animovaná pohádka ČR.

HRAVĚ, ZDRAVĚ ANEB MEZI-
GENERAČNĚ SPOLU

Schůzky seniorů s předškolními 
dětmi.

Čt 16. 12., 16 - 18 hod 
KURZ VÝROBY DOMÁCÍHO 

PRACÍHO PRÁŠKU A GELU
Kde: cvičná kuchyně KC

Od čtvrtka 9. do neděle 12. prosince 
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
Pohádka ČR.

Od úterý 28. do čtvrtka 30. prosince
ZPÍVEJ 2
Animovaná komedie USA v českém 

znění.

FILMOVÝ KLUB - Začátky předsta-
vení v 19.30 hod.
Čtvrtek 2. prosince
KRYŠTOF
Drama ČR a SR.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Čtvrtek 9. prosince 
PARALELNÍ MATKY
Drama Španělska s titulky.
Mládeži do 15 let nepřístupný
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Edvard Beneš, Václav 
Havel, Vojtěch Cikrle… 
Významné osobnosti, které 
jsou čestnými občany Tře-
bíče. Nyní se k nim přidal 
herec Miroslav Donutil.
�  Antonín Zvěřina

Symbolický klíč od pomyslných 
bran města Třebíč převzal ve středu 
10. listopadu herec, moderátor a 
bavič Miroslav Donutil. Herec se 
také stal čestným občanem města. 

Ocenění mu předal po odehrání 
titulní role v divadelním předsta-
vení Smrt obchodního cestujícího 
v třebíčském divadle Pasáž starosta 
Pavel Pacal. 

„V roce 2016 obdržel Miroslav 
Donutil Cenu města Třebíče. Nyní, 
o pět let později, jsem poctěn, že mu 
mohu předat klíč od pomyslných bran 
našeho města a udělit mu titul Čestný 
občan města Třebíče, který si za svůj 
celoživotní herecký výkon a pozitiv-
ní propagaci města více než zaslouží. 
Třebíč, svoje rodné město, zmiňuje 
Miroslav Donutil velmi často, mlu-
ví o ní moc hezky a je zřejmé, že má 
naše město opravdu rád. A já mu pře-
ji mnoho dalších nezapomenutelných 
rolí, štěstí a fůru zdraví,“ popřál her-
ci starosta.

„Děkuji, jsem nesmírně poctěn. Ode 
dneška čestný občan města Miro-
slav Donutil,“ připsal herec ke slav-
nostnímu zápisu do pamětní knihy, 
kterou město vede od roku 1945 a 
přidal se tak k osobnostem Edvar-
da Beneše, Václava Havla, Mons. 
Vojtěcha Cikrleho, velvyslanců 
a zahraničních návštěv. Miroslav 
Donutil je šestačtyřicátým čestným 
občanem Třebíče. Titul město udě-
luje od roku 1875.

Třebíčský rodák má v Kongreso-
vém centru Pasáž, kde se divadlo 
nachází, na schodišti svoji bustu. 
Herec také městu věnoval kostým z 
jeho nejúspěšnější divadelní role ve 
hře Sluha dvou pánů, kterou ztvár-
nil na prknech Národního divadla. 
Ten je k vidění na stejném místě. 

Busta je dílem mladého socha-
ře Sebastiana Wojnara. „Jedná se o 
originál a jedinečné dílo,“ poukázal 
při odhalení před dvěma lety před 
covidovou dobou Wojnar. „Vím, že 
většinou se tyto busty odhalují až po 
smrti herce či jiného umělce. Tak jsem 
říkal, zda to není předčasné, zda to 
něco nesignalizuje,“ okomentoval 
tehdy událost Donutil. 

Miroslav Donutil se v Třebíči nar-
odil a prožil ve městě rané dětství. 

Pak se do města vracel za prarodi-
či. Svou divadelní kariéru začínal 
v divadle Husa na provázku, kde 
účinkoval již během studií herectví 
na brněnské JAMU. 

Od roku 1990 byl členem čino-
hry Národního divadla, kterou v 
roce 2013 opustil. Popularitu mezi 
širokou diváckou veřejností si zís-
kal desítkami nezapomenutelných 
televizních a filmových rolí a je 
ceněn jako vypravěč. Donutil osm-

krát zabodoval jako vítěz kategorie 
herec v anketě TýTý a za rok 1998 
se stal držitelem Českého lva za 
výkon ve snímku Věry Chytilové 
Pasti, pasti, pastičky.

Miroslav Donutil je od roku 1977 
ženatý, s manželkou Martinou mají 
dva syny. Mladší syn Martin se také 
věnuje herectví. Tem si s Donu-
tilem starším zahrál ve zmiňované 
hře. 

HEREC Miroslav Donutil se stal čestným občanem svého rodiště, města Třebíče.
 Foto: Antonín Zvěřina

Herec Donutil je čestným občanem

Světec vytesaný z vápence 
projde odbornou obnovou pod 
rukama restaurátora.

� Antonín Zvěřina

Socha sv. Jana Nepomuckého zmi-
zela z Podklášterského mostu v Tře-
bíči! Stala se snad terčem vandalů či 
dokonce zlodějů? Nic takového.

„Po nově zrestaurovaném souso-
ší sv. Cyrila a Metoděje, které vévodí 
Karlovu náměstí, bude po pěti letech 
opravena i barokní socha sv. Jana 
Nepomuckého,“ uvádí vše na správ-
nou míru mluvčí radnice Irini Mar-
takidisová. 

„Umělecky kvalitní barokní socha 
z vápence je osazena na čtyřbokém 
soklu s tesaným valdštejnským erbem. 
Naposledy prošla opravou při stavbě 
nového Podklášterského mostu, tedy 
v roce 2017,“ pokračuje.

Socha z mostu zmizela, včetně 
podstavce, ve středu 10. listopadu 
v dopoledních hodinách. Městští 
strážníci nejprve museli vyklidit 
manévrovací prostor od osobních 
automobilů, jejichž řidiči nerespek-
tovali značku zákaz zastavení. 

Pak už se dal do práce restaurátor 
Jan Vodáček z Žirovnice, který asi-
stoval u převozu do svého ateliéru 
v Kamenném Malíkově na Jindři-
chohradecku.  

„Zatím nemůžu říct přesně, co 
restaurátorská práce bude obnášet. 
Musíme sochu důkladně prohlédnout 
a podle toho postup prací určit,“ pře-
mítá Vodáček. 

Prvky se dotvářely
Připouští, že mnoho prvků se 

v minulosti doplňovalo, jak se na 
soše podepisoval zub času. Neta-
jí, že vápenec, ze kterého je socha 
vytesána, skrývá mnohá úskalí. 
Ale podle jeho slov stejný problém 
nastává i u pískovce. 

Přiznává, že by se mohlo v tomto 
místě uvažovat o instalaci kopie, ale 
nemá představu, kam by se umís-
til originál. „Věřím, že se socha na 
původní místo vrátí na podzim příští-
ho roku,“ říká Vodáček. 

Před vlastním přemístěním na 
korbu nákladního vozu netu-
ší, co přemístění bude obnášet, 
zda postačí sochu od podstavce 
odsekat, či se bude muset vypá-
čit. „Vždycky je to loterie,“ sděluje 

restaurátor. 
A z důvodu častých oprav nepřed-

pokládá v soše umístění nějaké 
schránky s dobovými dokumenty, 
ta by se v minulosti objevila. Věří, 
že po restauraci socha určitou dobu 
vydrží bez zásahu.

„Ale je lepší provádět průběžné 
úpravy bez demontáže a převozu. I 
když jednou za čas se tomu nic nevy-
hne. U stromů přece také údržbu pro-
vádíte každý rok,“ naznačuje Vodá-
ček. 

Pak už se restaurátor pouští spo-
lečně s Markem Hájkem do odse-
kávání sochy. Sláva, žádná páčidla 
se používat nemusí. Vodáček pak 
pečlivě sochu obaluje popruhy a za 
chvíli se vznáší ve vzduchu. 

Pak ji společně s obsluhou jeřá-
bu, takzvané ruky, ukládá na korbu 

nákladního vozu na obyčejné mat-
race. Po upevnění a přidání soklu 
může vše putovat do ateliéru. 

Na vše dohlíží Lenka Zahrádková 
z úseku památkové péče městské-
ho úřadu v Třebíči. Poznamenává, 
že se socha světce nachází na vel-
mi exponovaném místě, v blízkos-
ti komunikace, a působí na ni jak 
klimatické vlivy, tak otřesy mostu z 
projíždějících aut. 

Vlastníci se starají
A má radost, že v Třebíči se všich-

ni vlastníci památek o ně dobře 
starají. „Jen musím říci, že památku 
může opravovat jen odborník s licen-
cí, což Jan Vodáček splňuje,“ zdůraz-
ňuje Zahrádková. 

A restaurátor není v Třebíči popr-
vé. Kromě letošní úpravy souso-
ší svatých Cyrila a Metoděje na 
Karlově náměstí v rámci celkové 
rekonstrukce prostoru loni restau-
roval suchu sv. Floriána v parku na 
Masarykově náměstí a sv. Šebestiá-
na u kostela sv. Martina.  

Umělecky kvalitní barokní skulp-
tura sv. Jana Nepomuckého osaze-
ná na čtyřbokém soklu s tesaným 
valdštejnským erbem je výrazně 
situována u mostu přes řeku Jihla-
vu. Životní figura světce je oděna v 
kanovnické roucho s biretem na hla-
vě a krucifixem v náručí.

Sv. Jan Nepomucký je jedním z nej-
známějších českých světců. Je patro-
nem mostů, rybářů, mlynářů, plavců 
a všech řemesel, která mají něco spo-
lečného s vodou.  

ULOŽENÍ sochy na valník nákladního auta si vyžádalo velkou opatrnost.
 Foto: Antonín Zvěřina

Z mostu zmizela socha sv. Jana
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S novým SUV BAYON se budete dívat na svět z výšky a pocítíte během jízdy větší kontrolu i bezpečí díky vyšší pozici 
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výkonné motory 1,2i (84 k) či 1,0 T-GDI (100 nebo 120 k), vyspělé asistenční systémy a prvky moderní konektivity.

BAYON – kombinovaná spotřeba 5,2–5,7 l / 100 km, emise CO2 118–129 g/km. Fotografie je pouze ilustrativní.
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Román Milana Krčmáře se 
zakládá na dobových realitách, 
příběh zasahuje i do Třebíče.  

� Antonín Zvěřina

Křest nového románu třebíčského 
spisovatele Milana Krčmáře Případ 
Toman se uskutečnil v pátek 22. října 
v třebíčské městské knihovně. 

Po cestopisu ...a duše zůstala celá, a 
románech Bezejmenní a Žena z roku 
1899 se jedná o jeho čtvrtou knihu a 
zároveň třetí, která vychází v naklada-
telství CPress ve vydavatelském domě 
Albatros Media. 

Na křest se neočekávaně dostavil i 
třebíčský rodák herec Miloš Mejzlík. 
Ten přiznal, že se s rodinou Krčmářů 
dobře zná a od autora ho zaujal zejmé-
na román Bezejmení. 

Vlastní křest proběhl netradičně, 
některé pasáže z knihy předvedl diva-
delní soubor Ampulka. Jeho člen 
Michal Miki Lukáč se ujal také mode-
rování.

Autor prozradil, že román se zakládá 
na skutečných událostech, které se sta-
ly v letech 1911 až 1935. Přesně 110 let 
před křtem knihy, tedy 22. října 1911, 
byl v lese mezi Rohatcem a Ratíškovi-
cemi na Hodonínsku zavražděn jistý 
muž. 

Jeho totožnost byla zprvu nezná-
má, později se myslelo, že se jedná o 
bohatého statkáře Ladislava Tomana, 
nakonec byl ale za vraha označen sám 
Toman, který si dotyčného vytipoval 
coby svého dvojníka, na základě čehož 
měli Tomanovi příbuzní vyinkasovat 

Tomanovu životní pojistku. 
To je vyšetřovací verze, za kterou 

byl Toman odsouzen k smrti prova-
zem, císař mu změnil trest na doživotí. 
Toman zemřel v roce 1935 na Mírově 
jako nejdéle „sloužící“ vězeň té doby, 
aniž by blíže zaznamenal, že kolem něj 
šly dějiny – byl zavražděn arcivévoda 
František Ferdinand, vypukla světová 
válka, vzniklo Československo, byla 
hospodářská krize či že se v Německu 
chopili moci nacisté.

„V případu ale panovalo tolik zvratů 

a podivných událostí, že dodnes není jis-
té, zda Toman opravdu vraždu spáchal. 
Zločin byl tehdy velmi sledován novina-
mi nejen po celém Rakousku-Uhersku, 
ale i v okolních zemích, proto jsem knihu 
opět doplnil řadou novinových článků a 
fotografi emi, které k případu vyšly,“ pou-
kázal Krčmář. 

Doplnil, že nejvíce se této vraždě 
věnoval Rudolf Těsnohlídek, který byl 
nejen básníkem a spisovatelem, ale i 
soudničkářem Lidových novin – a dá 
se říct, že právě na tomto případu novi-

nářsky vyrostl. 
V románu právě Těsnohlídek spo-

lu se šéfredaktorem Lidovek Arnoš-
tem Heinrichem nacházejí různé 
podivnosti ve vyšetřování a nevědom-
ky odhalují podivné okolnosti, které 
Tomanův případ doprovázely.

Příběh se odehrává nejen na Hodo-
nínsku, ale také v Brně, Uherském 
Hradišti, kde probíhal soud s Toma-
nem, dále u Olešnice na Blanensku, 
odkud Toman pocházel, ve Velkém 
Meziříčí a také na Třebíčsku. Tam všu-
de Tomanův čin nějakým způsobem 
zasáhl.

Herec Miloš Mejzlík spěchal do Br-
na, přes to si našel čas na krátké shrnu-
tí své současné práce. „V červenci jsem 
oslavil sedmdesátku a říkal jsem si, že 
bych měl v práci zvolnit, ale zatím to tak 
nevypadá,“ přiznal. 

Velice by ho mrzelo, kdyby opět 
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Křest knihy Krčmáře navštívil herec Mejzlík

Naše výrobky určitě zná-
te a máte doma, ale víte, 
kde a jak se vyrábí?

Společnost Huhtamaki 
Česká republika a.s. sídlící 
v Přibyslavicích nedaleko Tře-
bíče je součástí nadnárodní skupiny Huhtamaki, 
která je jedním z  největších světových výrob-
ců obalů na  potraviny. Společnost Huhtamaki 
oslavila v  loňském roce již 100 let své existen-
ce a historie výrobního závodu v Přibyslavicích 
sahá dokonce až do roku 1690. 

V  současné době se v  Přibyslavicích vyrá-
bí obaly na vejce a krabičky na ovoce a to vše 

výhradně ze sběrového papíru. Společnost ak-
tuálně zaměstnává 260 lidí a  řadí se k  nejvý-
znamnějším a nejstabilnějším zaměstnavatelům 

v regionu. A co budoucnost? Stále do na-
šeho závodu investujeme 

a rosteme a to jak v po-
čtu vyrobených výrobků 
a  obratu, tak v  počtu 

zaměstnanců. Proč? Pro-
tože jde o  naši budouc-

nost, vyrábíme obaly na po-
taviny, které jsou šetrné k  životnímu prostředí 
a  vytváříme nové a  zároveň stabilní pracovní 
příležitosti.

Ekologický výrobek z Vysočiny – je to tak, vět-
šina vajec, která kupujete v obchodech, je balena 
v krabičkách, které se vyrábí v závodě Huhtama-
ki v Přibyslavicích.  A právě ta krabička na vejce, 
kterou všichni známe už od dětství, je vlastně je-
dinečný obal, který je vyroben 100% ze sběrové-
ho papíru tedy odpadu, je znovu recyklovatelný 
a je kompostovatelný a biodegradabilní.

A  jak se taková kra-
bička na  vejce nebo 
na ovoce vlastně vyrábí?

Vezmeme říční vodu 
z  řeky Jihlavy, přidáme 
do ní sběrový papír posbíraný z modrých kon-
tejnerů a  rozmixujeme ve  velkém mixeru, kte-
rému říkáme rozvlákňovač. Poté tuto papírovou 
„kaši“ zvanou papírovina naředíme, až máme 
98,5% vody a 1,5% papíroviny. Následně se přes 
síto nasaje na  formu tato látka, a  tak vznikne 
tvar finálního výrobku. Tento mokrý výrobek se 
následně suší a nakonec ho lze opatřit etiketou 
nebo potisknout. 

Huhtamaki Česká republika, a.s.
Petrovická 101, 675 21 Přibyslavice
Regionální zaměstnavatel s tradicí

e-mail: prace@huhtamaki.com
tel.: 568 894 111

Víte, že většina vajec, která koupíte v obchodě, jsou balena  
v krabičkách vyrobených v Přibyslavicích na Vysočině?
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Ekologický výrobek z Vysočiny – je to tak, vět-
šina vajec, která kupujete v obchodech, je balena 
v krabičkách, které se vyrábí v závodě Huhtama-
ki v Přibyslavicích.  A právě ta krabička na vejce, 
kterou všichni známe už od dětství, je vlastně je-
dinečný obal, který je vyroben 100% ze sběrové-
ho papíru tedy odpadu, je znovu recyklovatelný 
a je kompostovatelný a biodegradabilní.

A  jak se taková kra-
bička na  vejce nebo 
na ovoce vlastně vyrábí?

Vezmeme říční vodu 
z  řeky Jihlavy, přidáme 
do ní sběrový papír posbíraný z modrých kon-
tejnerů a  rozmixujeme ve  velkém mixeru, kte-
rému říkáme rozvlákňovač. Poté tuto papírovou 
„kaši“ zvanou papírovina naředíme, až máme 
98,5% vody a 1,5% papíroviny. Následně se přes 
síto nasaje na  formu tato látka, a  tak vznikne 
tvar finálního výrobku. Tento mokrý výrobek se 
následně suší a nakonec ho lze opatřit etiketou 
nebo potisknout. 

Huhtamaki Česká republika, a.s.
Petrovická 101, 675 21 Přibyslavice
Regionální zaměstnavatel s tradicí

e-mail: prace@huhtamaki.com
tel.: 568 894 111
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V Galerii Malovaný dům na 
vernisáži obrazů Jaromíra Šo-
fra vystoupil herec Oldřich 
Navrátil.

� Antonín Zvěřina

Tajemné světy Jaromíra Šofra se 
jmenuje výstava v Galerii Malovaný 
dům na Karlově náměstí v Třebíči, 
která tam bude k vidění do 9. ledna 
příštího roku. 

Jméno Jaromír Šofr není neznámé 
zejména milovníkům českých fil-
mů. Získal jako kameraman mnoho 
tuzemských i mezinárodních oceně-
ní, podílel se společně s Jiřím Men-
zelem na filmu Ostře sledované vla-
ky, který získal prestižního Oscara. 

Kameraman má k Třebíči blízký 
vztah, jeho otec provozoval ve měs-
tě lékárnu, Šofr tady prožil válečná 
léta. V Třebíči vystudoval i gymnázi-
um, tehdy střední všeobecně vzdělá-
vací školu. 

Po uvítání přítomných Jitkou 
Fischerovou z městského kulturní-
ho střediska, které galerii provozu-
je, zarecitoval třebíčský rodák herec 
Oldřich Navrátil báseň od Zdeň-
ka Svěráka, ve které zazněla jména 
mnoha známých českých malířů. 

Ještě před recitací Šofr připomněl, 
že to byl právě Svěrák, který v roce 
1989 zahajoval jeho první výstavu 
ve výstavní síni SEMAFOR. „Velice 
pečlivě se na to připravil a právě tam 
zazněla poprvé báseň, kterou za chvíli 
uslyšíte,“ sdělil. 

Úvodní slovo pronesl kamarád 
Šofra Arnošt Pacola. Svoji řeč začal 
vzpomínkou. „Příští rok to bude tři-
cet let, co jsem stál v této místnosti s 
Ladislavem Novákem a Jaromírem Šo-
frem při instalaci jeho výstavy, která se 
konala v roce 1992,“ uvedl. 

Projevil obavu
Pokračoval, že se tehdy bavili o 

motivacích, které Šofra coby kame-
ramana vedly kolem roku 1980 k 
rozhodnutí věnovat se systematicky 

i malbě obrazů. 
„Jaromír Šofr při našem tehdejším 

rozhovoru projevoval určitou obavu, 
jak Třebíčané jeho díla usilující o svět-
lotonální obrazovou strukturu při-
jmou,“ naznačil Pacola. 

(Termín světlotonalita vyjadřuje 
vztah mezi neviditelným světlem a 
hmotou, na niž dopadá. Světlotona-
lita je tedy podstatou filmu a práce 
kameramana). 

„S odstupem tří desetiletí tak dnes 
budete moci posoudit, jak se tento spe-
cifický výtvarný problém daří Jaromíru 
Šofrovi naplňovat. Na výstavě v Gale-
rii Malovaný dům vystavuje 46 svých 
obrazů,“ pokračoval Pacola.

Po obsáhlém zmapování tvorby 
Jaromíra Šofra jej těší, že obrazy stá-
le co mají říct nejširší veřejnosti. „V 
několika vlnách byl v průběhu dvacáté-
ho století dokonce manifestačně vyhlá-
šen konec závěsného obrazu jako tako-
vého. U nás třeba Devětsil po I. světové 
válce pěstoval obrazové básně ve formě 

lepených koláží, určených k hromadné-
mu šíření pomocí fotografických repro-
dukcí,“ naznačil Pacola 

„O něčem tak absurdním, jako je 
zánik závěsného obrazu, jsme samo-
zřejmě u nás na Třebíčsku, v kraji 
malířů ptáčovských a valdíkovských 
rybníků, nikdy vážně neuvažovali,“ 
poznamenal.

Vyslovil radost nad tím, že na 
novodobé rehabilitaci závěsného 
obrazu jako média, které má divá-
kům co říci i ve 21. století, se už čty-
řicet let podílí další polohou svého 
talentu také uznávaný filmař z Vyso-
činy. 

„Představitel krásné kinematogra-
fie, která podle dobových obav našich 
pradědů měla přinést zánik malířství. 
Nestalo se tak a my můžeme být rádi, 
že tímto umělcem je třebíčský rodák, 
vysokoškolský profesor a nositel Ceny 
Města Třebíče Jaromír Šofr,“ zakončil 
Pacola svoje povídání.

Důležité začít
Šofr prozradil, že u jeho obrazů je 

nejdůležitější začít a pak sledovat, 
kam se malba ubírá. Má radost, když 
výsledné dílo s ním souzní. 

„Není tak velký problém obraz na-
malovat, jako ho potom zabalit a 
poslat na výstavu. Že všechno klaplo, 
za to musím poděkovat svojí manžel-
ce,“ vyznal se Šofr. Jeho žena byla na 
vernisáži přítomná. 

Jaromír Šofr nebyl v říjnu v Třebí-
či poprvé. Už na počátku měsíce se 
zúčastnil oslav 150 let od založení 
třebíčského gymnázia, kde se setkal 
s mnoha svými spolužáky. 

Oldřich Navrátil se na vernisáži 
pustil do debaty se svým spolužá-
kem Jiřím Voldánem. Vzpomínali na 
zábavy v Čihalíně, herec má poblíž 
chalupu, kde Voldán hrál s kapelou 
Garant a na otázku, jak se mu hudba 
líbí, tehdy Navrátil odpověděl stylo-
vě: „Len ta trúba vám tam chýbá.“ 

Oba se této vzpomínce na vernisáži 
zasmáli. Navrátil připustil, že Třebíč 
navštěvuje velice často. „Dost času 
trávím na chalupě a musím se pochlu-
bit, že letos jsme tam měli velké pěsti-
telské úspěchy. Poslední rok přes covid 
považuji za nejkrásnější,“ vyznal se 
Navrátil. 

Prozradil, že natáčí seriál o chova-
telích, kde bude hrát ošetřovatele 
slonů. A obrázky kameramana Jaro-
míra Šofra považuje za úžasné. „Klid-
ně bych si nějaký koupil, ale na chalu-
pě bych ho neměl kam dát. Už ji mám 
plnou,“ usmál se herec Navrátil.

Obyvatelé Třebíče si určitě popu-
lárního herce pamatují z role cho-
lerického tatínka v seriálu Bylo nás 
pět, ale také že se i v zimním období 
po městě pohyboval v krátkých kal-
hotech a tričku. A společně s otužilci 
si v prosinci vyzkoušel vodu řeky Jih-
lavy, kam se chodil jako malý chlapec 
koupat. A jméno svého kamaráda 
z Číhalína použil v seriálu Hospoda, 
kdy prohlásil, že se jmenuje Česťa 
Částka z Číhalína.  

JAROMÍR ŠOFR ochotně podepisoval přinesené knihy.
 Foto: Antonín Zvěřina

V Třebíči vystavuje kameraman Šofr

Zahrádkářská výstava v Domě 
zahrádkářů ve Švabinského ulici 
v Třebíči se konala letos po třiatřicá-
té. Slavnostní zahájení se uskutečni-
lo v pátek 15. října hodinu po poled-
ni. Úvodního slova se ujal předseda 
zahrádkářů Blažej Bobek. 

Připomněl, že výstavu pořádá 
územní sdružení zahrádkářů Tře-
bíč společně s třebíčskou Agrární 
komorou a účastní se jí i myslivecký 
svaz. Přivítal starostu Pavla Pacala a 
místostarostu Vladimíra Malého, a 
také odborníka Zdeňka Simka, který 
pomáhal během roku zahrádkářům 
s postřiky. 

„Jaro bylo letos studené, mnoho kvě-
tů namrzlo, ale pak se zdálo, že to co 
přečkalo, slibuje dobrou úrodu. Kdo ale 
neošetřoval, tomu spousta ovoce odešla. 
Důležité bylo provést ošetření kolem 
14. července,“ ohodnotil letošní rok 
Bobek. 

Pokračoval, že dalším problémem 

se stalo, že od 2. srpna po celé září a 
říjen spadlo velice málo srážek. „Pod-
zim byl suchý a byl problém, aby ovoce 
vůbec dozrálo. Ale myslím si, že to, co 
zájemci uvidí na výstavě, se dá hodno-
tit velice kladně,“ konstatoval Bobek. 

Poděkoval všem, kteří pomáhali 
výstavu uskutečnit. Netajil, že tako-
vých lidí se našlo velice málo, ale 
všichni napnuli veškeré síly. „A věřím, 
že na výstavě je to vidět,“ zakončil svo-
ji řeč Bobek. 

Starosta Pacal ocenil, že se výsta-
vu opět podařilo připravit. Potěšilo 
ho, že mezi návštěvníky vidí mladé 
zahrádkáře ze Základní školy Kpt. 
Jaroše, což ho naplňuje optimismem 
do budoucna. 

Místostarosta Malý poukázal, že 
na výstavu chodil už se svým malým 
synem, který se na ni vždy těšil. 
„Mám radost, že se vám dařilo, což 
je na výstavě vidět. Mě vždy upoutají 
krásná jablka, což mně se nikdy vypěs-

tovat nepovedlo,“ poznamenal. 
Předseda Okresní agrární komo-

ry Karel Coufal všechny pozval na 
ochutnávku vítězných regionálních 
potravin. Výstavu navštívila během 

čtyř dnů zhruba tisícovka osob. 
Bobek naznačil, že za určitý pokles 
může zhoršující se situace kolem 
covidu. Na druhou stranu pořadatele 
potěšily všechny kladné reakce.  -zt-

ZAHRÁDKÁŘSKOU výstavu lidé v Domě zahrádkářů ocenili.
 Foto: Antonín Zvěřina

Výstava výpěstků byla úspěšná
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V třebíčském kině Svět na 
počátku padesátých let minu-
lého století padl i trest smrti. 
� Antonín Zvěřina

Pamětní deska na bývalém kině 
MORAVIA v Třebíči připomíná 
proces, který se v budově odehrál 
před 70 lety od 13. do 15. listopadu. 
Při takzvaném druhém babickém 
procesu bylo odsouzeno 17 osob a 
nad P. Janem Bulou byl vynesen roz-
sudek trestu smrti. 

Slavnostní odhalení předsedou 
Senátu Milošem Vystrčilem a tře-
bíčským starostou Pavlem Pacalem 
se uskutečnilo v pondělí 15. listopa-
du.

Přítomni byli další hosté, mimo 
jiné senátorka Hana Žáková, histo-
rik či potomek jednoho z odsouze-
ných Michal Stehlík, který měl poté 
o babickém procesu přednášku.

Předseda Senátu Vystrčil připo-
mněl, že se jednalo o lidi, kteří měli 
rádi vlast, spravedlnost, rodnou 
hroudu a věřili v Boha. A to jsou 
vlastnosti, kterých se komunistická 
totalita bála. 

„Padl jeden trest smrti, jedno doživo-
tí a 251 roků žaláře. A deska bude 
takovým varováním, zda si svobody 
v dnešní době patřičně vážíme,“ uve-
dl Vystrčil. 

Zdůraznil, že za dva dny si společ-
nost připomene 17. listopad jako 
den boje proti totalitám, což vyja-
dřuje určitou symboliku. „Doufám, 
že před jejich připomínkou obstojí-
me,“ uzavřel proslov Vystrčil.

V podobném duchu hovořil i sta-
rosta Pacal. Naznačil, že pamětní 
deska ukazuje, jak snadno lze ztratit 
právo na svobodu, právo na život. 

„Byl to politický vykonstruovaný 
proces. Celkem v těchto procesech bylo 
odsouzeno k smrti a popraveno jede-
náct osob. Jejich provedení umožnilo 
další pronásledování rolníků a kněží,“ 
nastínil Pacal.

Zmínil, že deska je připomínkou 
pro mladou generaci, co se může 
stát, když totalita zvítězí nad svobo-
dou. „Nesmíme podlehnout mylnému 
dojmu, že svoboda se všemi jejími pří-
jemnými aspekty je samozřejmostí a 
navždy. Nemusí být,“ dodal starosta 
Pacal. 

Poděkoval třebíčskému historikovi 
a spisovateli Tomáši Rohovskému, 
který s myšlenkou umístění desky 
na radnici přišel.  

Případ P. Bula
Zejména Janu Bulovi věnoval his-

torik Michal Stehlík většinu své 
přednášky, kterou si přišlo poslech-
nout zhruba 90 lidí. Historik je 
autorem publikace Babické vraždy, 
která se tématem podrobně zabývá. 

V úvodu poukázal, že jeho prastrýc 
má svoje jméno na desce, jedná se o 
Ludvíka Stehlíka, který byl v Třebíči 
odsouzen na 21 let žaláře. 

„Nemáme autentický záznam z tře-
bíčského procesu, ale několik hodin 
záznamu z prvního procesu v Jihlavě. 
Teď pustím několik minut z července 
1951, které demonstrují hrůznost pro-
cesů,“ uvedl Stehlík.

Jednalo se o výslech babického 

faráře P. Václava Drboly. Pak už se 
historik zaměřil na život Jana Buly. 
Narodil se 24. června 1920 v Luko-
vě a byl pokřtěn v tamním kostele 
sv. Jana Křtitele. 

Studuje gymnázium v Moravských 
Budějovicích, kde je jeho spolužá-
kem Ladislav Malý, člověk, který 
sehraje v babickém příběhu hlavní 
roli. Studia teologie nastupuje v nej-
těžším období, v době protektorátu.

Během války je v protektorátu i 
totálně nasazen a vysvěcení se dočká 
až po ukončení války 25. července 
1945 v Brně. Primiční mši svatou 
slouží 5. srpna téhož roku v Luko-
vě.

Službu nastupuje na faře v Rokyt-
nici nad Rokytnou. Velice rád kres-
lí, získává si oblibu nejen mezi 
mládeží. „To je v přímém rozpo-
ru s tvrzením soudu, že jsou kněží 
odtržení od běžného života,“ říká 
Stehlík. 

V první fázi navazuje režim po 
únoru 1948 jednání s biskupy na 
čele s kardinálem Beranem. P. Bula 
informuje věřící, že jednání nepro-
bíhají tak, jak si režim představuje. 
Je pravda, že si k pastýřskému listu 
přidává i vlastní názor. 

Je proto odsouzen v roce 1949 
k měsíčnímu trestu za pobuřování 
a šíření poplašné zprávy. Prezident 
Gottwald dává kněžím, kteří se 
zachovali jako P. Bula, milost. 

Milost neudělil
Paradoxem je, že v roce 1951 při-

chází na Pražský hrad za Gottwal-
dem a jeho ženou Martou Bulova 
matka prosit pro syna o milost, a 
není vyslyšena. O jeho osudu nej-
užší vedení komunistického režimu 
na čele s Gottwaldem už dávno roz-
hodlo. 

„Babický případ je velice kompliko-
vaný, spojuje příliš mnoho příběhů, 
příliš mnoho osudů, které se vzájem-
ně prolínají. Rozhodně měla Státní 
bezpečnost pod kontrolou odbojovou 
skupinu Gustava Smetany z Litoho-
ře, kdy měla na seznamu jméno Anto-
nín Plichta, jež v babickém případu 
sehrál velkou roli,“ říká Stehlík.

Dostává se k osobě hlavního akté-
ra, Ladislava Malého, jehož úlo-
hu se dosud spolehlivě nepodařilo 
objasnit. Ten se na Vysočině obje-
ví v únoru 1951, po zběhnutí do 
Bavorska a Rakouska se vrací zpát-
ky do Československa. 

Stehlík naznačuje, že má psycho-
patické rysy, pro své okolí je vel-
mi nebezpečný. Je velmi malého 
vzrůstu, v zahraničí má krycí jméno 

Gross, což znační v překladu velký. 
Malý přichází na rokytnickou 

faru za svým spolužákem P. Bulou 
a hledá tam ubytování. Tvrdí, že 
má převést arcibiskupa Berana přes 
hranice. Vrství různé historky, což 
u faráře vzbuzuje nedůvěru.

Bula ho seznamuje s mladý-
mi muži, kteří nejsou spokojeni 
s nastoleným režimem. Stehlík upo-
zorňuje i na fakt, kdy Malý zaklepe 
na dveře fary 25. února, v den kdy 
se odehrál komunistický puč. 

Malý tvrdí, že společně s ním při-
šlo do Československa další 60 lidí 
s podobným cílem, což není prav-
da. Postupně se schovává na dal-
ších místech, pro spolupráci získá-
vá mladé chlapce.

První přepadení se odehrávají 
v Heralticích a Podheralticích, kde 
dochází i ke střelbě. Opilý Malý, 
což není výjimka, opět hledá uby-
tování na rokytnické faře, ale P. 
Bula ho odmítá, pouze mu ředí líh.

První část zatýkání se uskuteč-
ní mezi 30. dubnem a 2. květnem 
1951. Mezi zatčenými je i P. Bula, 
ve vazbě tedy sedí v době, kdy se 
na počátku července stanou babic-
ké události zastřelením tří funkcio-
nářů národního výboru.

Krutost výslechů
Krutost výslechů ukazuje zdravot-

ní stav jednoho ze zatčených Gus-
tava Smetany - polámaná žebra, 
vyražené zuby, rozmáčknutá varla-
ta. V jedné chvíli spatří estébáka, 
který se vmísil do jejich skupiny, tři 
dny výslechům odolává, pak rezig-
nuje, později je popraven.

Výslechy Jana Buly byly podobné. 
Pokud jde o činnost Malého, orga-
nizuje přepadení v Cidlině, hoří 
stodola v Mikulovicích. Tragédií 
v babické škole vše vrcholí. 

Vše Stehlík popisuje ve své knize 
Babické vraždy, kterou připravoval 
řadu let. „Musíme si uvědomit, že 
všichni popravení, i tři oběti v Babi-
cích, jsou vraždy. A střílel nejen 
Malý, ale i Antonín Mityska. Přitom 
jeden z funkcionářů Tomáš Kuchtík 
se zastával při předešlém zatčení P. 

Drboly slovy, že je to slušný člověk,“ 
popisuje Stehlík. 

V rámci babických událostí 
dochází ke dvěma procesům, v Děl-
nickém domě v Jihlavě a kině Svět 
v Třebíči, nynějším Komunitním 
centru Morávia. 

Procesy se nekonaly v Praze či 
v Brně, ale v regionu jako odstra-
šující případy, větší v Jihlavě, menší 
v Třebíči. Jihlavský probíhá něko-
lik dní po události v babické ško-
le, režim chce ukázat, že potrestání 
není otázkou delší doby.

Rozsudky předem
10. července zasedá Ústřední 

výbor Komunistické strany za pří-
tomnosti Gottwalda, Širokého, 
Zápotockého a Slánského. Rozho-
dují s předstihem dvou dní o roz-
sudcích smrti v jihlavském proce-
su i o podzimním rozsudku smrti P. 
Jana Buly. 

Na P. Bulou je v Třebíči vynesen 
rozsudek smrti, přestože nechal 
Malého jen přespat, podal mu roz-
ředěný líh a od 30. dubna byl ve 
vazbě. I ostatní tresty jsou více než 
absurdní. 

U odvolání u Nejvyššího soudu se 
našel člověk, který zvedl ruku proti, 
což ovšem nemohlo nic změnit. „U 
farářů nešlo o nic jiného než o to, že 
neblaze působili na mládež. To bylo 
režimu trnem v oku,“ říká Stehlík.  

Připomíná, že P. Jan Bula byl 
soudně rehabilitován v roce 1990. 
Nezastírá úlohu Antonína Mitysky, 
který se podílel na vraždě v babic-
ké škole, ostatní tresty smrti jsou 
vykonstruované. 

„Co si z příběhu můžeme odnést, je 
to, že systém, který se něčeho takové-
ho dopustí, je špatný. Musíme ovšem 
chápat i postoj rodin zavražděných 
v babické škole, řídící Kuchtík působí 
v Babicích mnoho roků a je velice oblí-
bený. A dva ze čtyř, na které se střílelo, 
byli do roku 1948 v sociální demokra-
cii. Proto babické vraždy a proto jsem 
rád za desku, a že se o událostech stále 
mluví,“ dodává Michal Stehlík.   

SLAVNOSTNÍHO aktu odhalení desky se zúčastnili starosta Třebíče Pavel Pacal 
(vlevo), senátorka Hana Žáková a předseda Senátu Miloš Vystrčil.
 Foto: Antonín Zvěřina

Deska připomíná odsouzení nevinných

DESKA na Komunitním centru Morá-
via připomíná odsouzené s jejich tresty. 
 Foto: Antonín Zvěřina
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Na začátku října jste se přestěho-
vali do nového prostoru. Co vás 
k tomu vedlo?

Hlavním důvodem byla kapaci-
ta. Chápu, že to v dnešní době zní 
zvláštně, ale opravdu jsme měli pro-
blém s prostorem. Zvláště od čtvrt-
ka do soboty se nám naprosto běž-
ně stávalo, že jsme museli desítky 
zákazníků odmítnout, protože jsme 
pro ně neměli místo. A to jsme muse-
li změnit. Namísto 25 míst k sezení 
teď máme ve Whiskyhrádku 75 míst 
včetně salonku a dalších 50 míst ven-
ku. Navíc jsme na velmi dobrém mís-
tě a s možností parkování až patnácti 
aut. To nás v poslední době v Židov-
ské čtvrti hodně limitovalo. 

A proč jste si vybrali právě tento 
prostor?

Protože je pro náš účel perfekt-
ní a byl volný. Má dokonalý genius 
loci, který potřebujeme. My nejsme 
restaurace. Jsme bar, kam si chodí lidé 
posedět, popovídat si u sklenky whis-
ky, vína či piva, a prostředí kolem se-
be vnímají velmi intenzivně. Chtěli 
jsme místo, ve kterém bude kombi-
nace dřeva, cihel, kamene a přírod-
ních materiálů. A tohle všechno tady 
máme. Celá část objektu je dokonce 
vytesaná do skály a společně s dřevě-
nými trámy a samostatným privátním 
salonkem máme všechno, co jsme si 
vysnili.   

Jak plánujete salonek využívat?  
Salonek je vhodným místem pro 
komornější oslavy, firemní akce a pri-
vátní meetingy. Má kapacitu až 20 
míst, ale doporučujeme ho využívat 
pro max. 15 osob. Od ledna bude 
uvnitř navíc krásný kulečníkový stůl, 
takže je na co se těšit. 

Za poslední čtyři roky se 

Trebitsch bar stal vyhledávaným 
místem mezi místními i turisty. Jak 
tuto změnu vaši návštěvníci přija-
li?

Ještě nevíme, jak ji přijali turisté, ale 
místní jsou nadšeni. Bar jsme otevře-
li před pár týdny, takže na turistické 
hodnocení si budeme muset počkat 
až do příštího roku. Stálí i noví zákaz-
níci si pochvalují především místo 
jako takové a kapacitu, kterou jsme 
jim nyní schopni nabídnout. Větši-
nou se diví, že to tady opravdu vypa-
dá jako na fotkách a je jim tu tak 
příjemně, že domů odchází až po 
zavíračce. 

S notnou dávkou alkoholu v krvi.
To ani ne. My nejsme hospoda a 

nechceme, aby od nás lidé odcháze-
li opilí. Prodáváme kvalitní alkohol 
všeho druhu, kdy logicky tím nej-
vyhledávanějším je whisky. Kromě 
našeho standardně nabízeného sor-
timentu mají ale zákazníci možnost 
ochutnat dalších více než 15 druhů 
Trebitsch Whisky v síle 45, 51 % či 
dokonce v sudové síle 61,2 %. Velmi 
často k nám chodí lidé na pivo, a to 
konkrétně na značky Dalešice, Plzeň 
nebo Proud. Máme také vynikají-
cí vína, limonády, horké nápoje, ital-
skou kávu či dezerty. 

Takže chodí do baru na dezert? 
Ano. Otevíráme už v 9 hodin a kaž-

dý den se u nás zastavují zákazníci na 
kvalitní italskou kávu a domácí koláč. 

Posunuli jste se ale od centra 
dále. Není to problém?

Pro místní vůbec ne, a i dnes po 
sezoně k nám chodí turisté. Ti, kteří 
to mají dále, se alespoň projdou nebo 
si dojedou autem. Navíc ne každý 
pije alkohol a nezanedbatelná část li-
dí oceňuje, že tady může zaparkovat. 

Jak plánujete kapacitu Whis-
kyhrádku využít?

Díky tomuto prostoru se nám ote-
vírají úplně nové možnosti. Budeme 
pořádat firemní večírky, svatby, oslavy 
či rauty. Navíc máme kompletní záze-
mí profesionálně vybavené restau-
race, což nám umožňuje připravit 
kvalitní catering. Momentálně plánu-
jeme poslední adventní neděli, a rád 
bych tedy touto cestou pozval všech-
ny Třebíčáky a lidi z širokého okolí, 
aby se u nás zastavili a nasáli trochu 
té vánoční atmosféry.

Pokud vám nezkříží plány covid. 
Pořád máme velkou kapacitu i ven-

ku. Poradíme si a užít si vánoční čas 
naplno je potřeba. Stresu je za posled-
ní dobu už příliš. 

Zmínil jste, že chcete pořádat 
různé akce. Máte kuchaře a perso-
nál, který to zajistí? 

Myslím si, že je potřeba uvést na 
pravou míru jednu věc. My jsme, 
a i nadále budeme, především bar. 
Nemáme v plánu mít z Whiskyhrád-
ku restauraci, ve které bychom při-
pravovali dopolední menu. To oprav-
du ne. Naopak chceme jít cestou 
pravidelných gastronomických akcí a 
oslav, večírků, svateb apod. Je pocho-
pitelné, že si chce každý kromě drin-
ků dát i něco k jídlu. Proto nabízíme 
kvalitní bistro v podobě nakládaných 
steaků, drůbežích specialit, trhaných 
mas nebo nakládaných sýrů. S každo-
denní teplou kuchyní ale nyní nepo-
čítáme. Přesto jsme domluveni s pro-
fesionálním kuchařem, se kterým 
budeme spolupracovat. 

Na jakou gastronomii se mohou 
zákazníci těšit?

Všeho druhu. Plánujeme dělat kaž-
dý měsíc tematické akce. Hosté se 
tedy mohou těšit na středomořskou 
kuchyni, steakové večery, burger pár-
ty, řecké speciality, zabijačkové hody, 
sushi time atd. Whiskyhrádek je mís-
to, které je předurčené k tomu, aby to 
tady žilo. A my sem ten život chceme 
přivést. 

Daří se vám to?
Zatím jsme tady krátce, přesto 

míváme čtvrtky až soboty plno, a to 
navzdory pandemii. Na prosinec už 

máme domluvených několik firem-
ních akcí a jen stěží hledáme volné 
termíny. Myslím si proto, že zájem o 
Whiskyhrádek bude veliký. 

Kde se budou moci lidé dozvědět 
plánovaný gastro program?

Především prostřednictvím soci-
álních sítí, našeho webu a lokálních 
médií. Dále budeme chtít využívat 
veřejné prostory a cílené kampaně. 
Předpokládám, že ke spuštění těchto 
akcí dojde na jaře příštího roku. Jedi-
né, co by to mohlo překazit, je opět 
koronavirová pandemie, ale snad se 
ta situace uklidní a dostaneme se brzy 
do normálu. 

Jako provozní šéf máte letité zku-
šenosti s vedením baru. V čem je to 
ve Whiskyhrádku jiné? 

Je to jiné v tom, že máme třikrát vět-
ší kapacitu, než jsme měli v Židovské 
čtvrti. A nefungujeme pouze jako bar, 
ale také jako distillery shop s výdej-
ním místem i přímým doručováním. 
Denně rozvezeme desítky lahví a 
čím blíže jsme Vánocům, tím je ten 
nápor větší. Naštěstí funguje celý tým 
výborně, čehož si moc vážím.

Museli jste posilovat i personál-
ně? 

Museli, a hodně. Před rokem jsme 
v baru působili prakticky ve 2,5 
lidech, a dnes? Je nás skoro 10 a celý 
tým funguje na výbornou.

Jaká máte očekávání od roku 
2022?

Já bych byl především rád, kdyby-
chom už konečně začali žít normál-
ně. Jsou to skoro dva roky, co se stav 
normálnosti posunul do roviny per-
manentních obav. 

Chování hostů nám ale dává ener-
gii a je vidět, že si našich služeb cení. 
Proto jsme pro ně přichystali na příš-
tí rok spoustu novinek, a to jak v seg-
mentu produktů, tak i v akcích a služ-
bách, které jim chceme nabídnout. 

A vánoční přání Radka Hobzy na 
závěr zní?

Ať jsme všichni zdraví. Je to sice kli-
šé, ale význam této fráze má ve svět-
le toho, co se u nás i v zahraničí dě-
je, úplně jiný rozměr. A všem krásné 
Vánoce.    (PI-t12-trebD)

Třikrát větší TREBITSCH bar chystá řadu novinek

Proč měnit něco, co funguje? Ale co kdyby to něco mohlo fungo-
vat ještě lépe a ještě více zákazníků a hostů by bylo spokojených? 
Ano, přesně tohle dilema řešili v posledních měsících v Trebitsch 
Whisky, až se nakonec odhodlali a v říjnu se přestěhovali do býva-
lé restaurace Vinohrádek nad Babou – Whiskyhrádku. Díky více 
než trojnásobné kapacitě baru, privátnímu salonku, parkovacím 
místům či venkovnímu posezení dnes obslouží více hostů a v roce 
2022 pak nabídnou Třebíčským spoustu novinek. Na to, jaké 
to budou a co dalšího si přichystali, jsme se zeptali provozního 
manažera baru Radka Hobzy. 
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Snooker je kulečníková hra, 
její název je odvozen od ozna-
čení jednoho druhu obtížné 
situace na stole. Nejpopulár-
nější je v zemích Common-
wealthu a na Dálném výcho-
dě. Snooker se hraje na stole o 
rozměrech 1,83 na 3,66 metru 
s patnácti červenými a jednou 
žlutou, zelenou, hnědou, mod-
rou, růžovou, černou a bílou 
koulí, do které se hraje tágem. 

Proti sobě hrají vždy pouze 
dva soupeři. Propagátorem 
tohoto sportu se stal v Třebíči 
Luděk Ondračka, který provo-
zuje v areálu DON jednu z nej-
modernějších heren v České 
republice. 

� Antonín Zvěřina

Jak vznikl nápad založit v Třebíči 
kulečníkový klub snooker?

Kulečníků mnoha typů je v celém 
areálu DONu velké množství. Přes 
karambolové a biliárové jsme přešli 
až ke snookeru. To je nejluxusněj-
ší forma kulečníku. Hraje se to tady 
deset let a soutěžně tři roky. Musím 
přiznat, že covid nás trošku přibrz-
dil. V současné době tady máme nej-
lepší areál v České republice. 

Protože nabízíme přímo v místě 
ubytování, můžeme pořádat i turna-
je. Jeden zápas trvá třeba tři hodiny, 
takže turnaje jsou časově náročné. 
Hrají se tady soutěže celostátní a ny-
ní se pokoušíme o mezinárodní klání. 
Bohužel v České republice není snoo-
ker příliš rozšířený. Registrovaných je 
zhruba sto hráčů. 

Takže je to u nás začínající sport.
Ve světě je to na úrovni golfu. Nej-

lepší hráči na světě jsou hodně bohatí. 
Ale to je jen hrstka. U nás je populární 
karambol a snooker si musí vyšlapat 
cestičku. 

Co to obnáší?
Je u něj velice důležitá přesnost. A 

také trpělivost. To jsou věci, které lidi 
v této době příliš nemají rádi. Vezmě-
te si, že stůl má tři metry šedesát cen-
timetrů na délku. Koule jsou nejmen-
ší ze všech kulečníkových sportů. A 
musíte ji trefit do díry, která má 84 
milimetrů. Takže na každé straně je 
asi centimetr. 

Má to přísná pravidla?
Má to tak přísná pravidla, že se ani 

ve stručnosti vysvětlit nedají. Myslím 
si, že složitější než pravidla v kopané. 
Koule se kombinují podle barev, a lep-
ší je si to zkusit a věnovat se tomu než 
číst pravidla. Tak jsem to učinil i já.

Hraje se bílou koulí jako u všech 
kulečníkových sportů a na stole jsou 
červené koule a barevné koule. Jsou 
obodované od jedné do sedmi bodů, 
bílou koulí musíte nejprve hrát do 
červených, kterých je patnáct na stole, 
když uklidíte červenou, tak máte prá-
vo hrát barevnou. 

Ty jsou označeny od dvou bodů 
do sedmi. Když uklidíte barevnou, 
můžete opět hrát červenou. Když 
kouli neuklidíte, hraje soupeř. Hraje 
se do uklizeného stolu. V případě, že 
soupeř má velký náskok, který nelze 

dohnat, může se zápas vzdát. Nemá 
smysl to dohrávat. 

To je podobné jak v šachové par-
tii?

Ano, pokud je nereálné zápas otočit, 
opravdu nemá smysl ztrácet čas. 

Snooker se objevuje na některých 
zahraničních sportovních televiz-
ních programech. Dá se tam okou-
kat taktika?

Něco to přinést může, ale důležitá je 
především praxe. Málo lidí má tako-
vou trpělivost, aby se dostalo mezi ty 
nejlepší.

Stoly musí mít přesné rozměry?
Ano, jiné kulečníkové hry mají roz-

dílné rozměry stolů.

A tága?
Každý hráč má svoje. Pro hráče 

rekreační tady máme tága připrave-
né, jinak profesionální může stát až 
150 tisíc korun. V českých poměrech 
se dá objednat z Anglie tágo řekněme 
za dvacet tisíc korun, pokud to hráč 
chce do sportu investovat. Jsou i laci-
nější. U tág potřebujete různá pro-
dloužení, ten stůl je tak veliký, že se 
nedá všude dosáhnout. Zvlášť když 
to soupeř v rámci taktiky takto ukli-
dí. Pak musí hráč použít nástavce. 

Používá se také křída?
Bez křídy se nedá hrát, ta je napro-

stou nutností. Používají se různé fal-
še a to bez křídy nejde. 

Jak musí hráč dlouho trénovat, 
aby se dostal mezi špičku?

Nejlépe 24 hodin. To je samo-
zřejmě nadsázka. Ale světoví hráči 
opravdu trénují celý den, osm dva-
náct hodin. Pro ně je to zaměstnání. 
Myslím, že dvě hodiny denně je ale 
málo. 

Je to náročné i na pohyb?
Určitě, ten pohyb je pořád stej-

ný, hráč si musí najít nějaký způsob 
relaxace. Nemůžete dvě tři hodiny 
opakovat pořád stejný pohyb. Zní 
to paradoxně, když jsem hrál fotbal, 
žádný úraz jsem neměl, tady už tři. 
Musíte tělo zafixovat do určité pozi-
ce.

O kulečníku se říká, že je to hos-
podský sport, patří ke snookeru 
alkohol?

Tady vůbec! A to slovo hospodský, 
za to mohou komunisti, pro které 
byl kulečník buržoasní sport. Kuleč-
ník, tenis, golf. Jediné místo, kde se 
dal hrát kulečník, byly hospody. A 
většinou se jednalo o karambolový 
kulečník. Když se podíváte tady na 
to prostředí, tak nemá s hospodou 
co do činění. Podívejte se na šip-
ky, které se hrají ve velkých sálech 
s početným publikem. Samozřejmě 
ještě jsou v hospodách kulečníky, 
ale určitě to nebude snooker. Tady je 
umění se trefit za střízliva. A alkohol 
se bere jako doping. 

Takže jaký je rozdíl mezi amaté-
ry a profíky?

Nejlepší hráči dokáží uklidit stůl 
za sedm minut. U nás zápas na tři 
sety může opravdu trvat až tři hodi-
ny. Tady je milimetr velká míra. Nej-
víc se dá nahrát 147 bodů a u nás ti 
nejlepší tak stovku. U nás profesio-
nální hráč není. Možná někdo hraje 
v sousední zemi, ale na profesionální 
úrovni, to ne. 

Stane se, že někdo protrhne 
plátno, jak to někdy vidíme ve fil-
mech?

To lze vidět ve filmu pro pamětní-

ky. Když to plátno už není moc plát-
no. Technicky to u udržovaného sto-
lu není možné. Já jsem to za třicet let 
nezažil. A snooker je velice jemná 
hra. 

Mají lidé zájem si snooker zahrát 
jen tak pro zábavu?

Bohužel zatím není příliš velký. Je 
to těžké, lidé se toho bojí. Ale mys-
lím si, že časem se situace zlepší. Na 
trávení volného času a relaxaci je to 
výborný sport. Je to svým způsobem 
i společenská událost. 

Musí být u toho nějaké speciální 
oblečení?

Podle úrovně soutěže, jsou tři kate-
gorie. Ty jsou na celém světě dodržo-
vané. U té nejvyšší je to motýlek, 
kravata. I rozhodčí mají obleky. Stan-
dardně se používá polokošile, pokud 
hráč nemá určený dres, nebude ke 
hře připuštěný. 

Říká vám něco jméno Milan Bla-
ha?

Ten hraje karambolový kulečník, je 
v něm úspěšný a známe se spíš přes 
fotbal. Mockrát jsem ho hecoval, 
aby si přišel zahrát, ale ještě se nikdy 
nedostavil. Ale rozdíl mezi těmi 
kulečníky je obrovský, třeba jako 
mezi fotbalem a hokejem.  

LUDĚK ONDRAČKA propaguje v Třebíči snooker v areálu DON. Foto: Antonín Zvěřina

Snooker je hra o trpělivosti a přesnosti

SNOOKER si zvolna razí cestu mezi lidi, kteří mají rádi přemýšlivý sport. 
 Foto: Antonín Zvěřina
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Dámy a pánové, milé děti, milí sousedé.
Dovolte mi, abych vám ze srdce popřál co nejpříjemnější adventní čas. Už druhý rok si jej nemůžeme užít naplno 
tak, jak jsme byli dosud zvyklí. Přesto si přeji, abychom si mohli vychutnat tu hřejivou předvánoční atmosféru, 
společně. Před pár dny jsme rozsvítili vánoční výzdobu, kterou se pro vás snažíme stále vylepšovat. V letošním 
roce jsou osvětlená tradiční místa, ale připravili jsme i nějaké novinky. Doporučuji vám vydat se po setmění na 
procházku městem, od Boroviny až po Hrádek. Přeji si, aby se vám naše město ve vánočním hávu líbilo. Abyste 
si užili vánoční náměstí u kostela sv. Martina. Abyste si se svými dětmi při procházkách vánoční Třebíčí užili 
kulturní program zejména pro děti, který probíhá na obrazovce na Pasáži. Abychom už snad v příštím roce mohli 
tento čas prožívat zase společně. A hlavně nám všem přeji pevné zdraví.

Pavel Pacal, starosta Třebíče

Hodně štěstí, zdraví, 
spokojenosti a úspěchů
přejí za město Třebíč

Vladimír Malý

Pavel Janata

Miloš Hrůza

Pavel Pacal

P O U R  F É L I C I T E R  2 0 2 2

Miloš HrůzaMiloš Hrůza
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V roce 1996 se stalo město Tře-
bíč členem Národní sítě Zdravých 
měst České republiky (NSZM). 
Patří tak k zakládajícím členům 
této asociace. Zeptali jsme se pro-
to radního města Jana Burdy, kte-
rý je politikem pro Zdravé město, 
co Třebíči členství v asociaci při-
náší.

Co to znamená být členem asociace 
Zdravých měst?

Především to znamená být v dobré spo-
lečnosti. Členem sítě je v tuto chvíli 134 
členů – obcí, měst, krajů, mikroregionů a 
místních akčních skupin. Statistika říká, že 
členové sítě mají dopad na 57 % populace 
České republiky. A to už je pořádná síla.

To sice samo o sobě nemusí nic zname-
nat. Obrovskou devizou sítě Zdravých 
měst je však obrovská ochota spolupraco-
vat, sdílet svoje zkušenosti a příklady dob-
ré, ale i špatné praxe. Je to zkrátka nekoneč-
né studnice inspirace a možností.

Co to konkrétně znamená pro Třebíč? 
Jak to v praxi funguje?

Těch možností je celá řada. Obrovskou 
výhodou NSZM je, že vás nikdo k niče-
mu nenutí. Každé město může využívat ty 
služby sítě, které zrovna potřebuje a způso-
bem, jaký mu vyhovuje. K dispozici je tře-
ba webový terminál pro členy s obrovským 
množstvím informací, webináře, akredito-
vaná školení, celostátní konference, školy 
Zdravých měst a celá řada dalších služeb, 
které asociace nabízí.

Pro naše město to přináší například 
konkrétní možnosti spolupráce a praktic-
ky nekonečnou síť zkušeností a příkladů. 
Třebíč je pochopitelně i poskytovatelem 
příkladů v rámci tohoto sdílení. Základní 
princip čerpání a zároveň poskytování totiž 
skvěle funguje.

Co tedy konkrétního se v rámci pro-
jektu Zdravé město v Třebíči děje?

Zdravé město, to nejsou jen konkrétní a 
viditelné akce pro veřejnost – i když těch 
je také během roku spousta. Jsou to spíše 
principy a metody fungování města jako 
takového. Zdravé město je především měs-
to Třebíč. Proto celá řada aktivit ve měs-
tě nenese hlavičku Zdravé město. Zdravé 
město je vlastně takovým nenápadným sys-
témem, který je navenek prezentován akti-
vitami pro veřejnost, ale „uvnitř“ se toho 
děje mnohem víc.

Můžete být konkrétní?
Určitě. Z těch viditelných věcí jsou to tře-

ba tradiční jarmarky regionálních produk-
tů, cykly přednášek o zdravém životním 
stylu, výstavy, letní festival Buď fér, sobota 
v pohybu, úklidové akce, Den Země a celá 
řada dalších akcí. Ale také třeba grantový 
systém, který každoročně podporuje desít-
ky neziskových projektů, participativní roz-
počet…

To jsou všechno věci, které jsou hodně 
viditelné…

To ano, ale třeba i pocitové mapy, projed-
návání s veřejností. To jsou všechno věci, 
které město realizuje podle principů Zdra-
vých měst.

A ty věci méně viditelné? V rámci fun-
gování úřadu se třeba podařilo téměř úpl-
ně odbourat používání PET lahví. Jen tak 

mimochodem, na úřadě se jich během roku 
spotřebovalo více než devět tisíc. Další věc, 
která je viditelná a je důležitá vzhledem k 
množství odpadu je zrušení jednorázových 
kelímků na městských akcích.

Je toho pravdu hodně.
Je ale není to jen moje zásluha. Město 

musí fungovat jako celek. Koordinátorka 
a její tým odvádějí skvělou práci, ale bez 
zapojení ostatních odborů a vedení města 
by to nešlo. Jak jsem již říkal, Zdravé město 
nejsou jednotlivé akce. Je to systém, který 
funguje na principech udržitelného rozvo-
je. Nejde o to, dát věcem hlavičku a titu-
lek. Jde především o to zapojovat do dění 
ve městě veřejnost, neziskové organizace, 
podnikatele. Pořád je co zlepšovat, ale mys-
lím, že se nám v tomto směru daří.

Jak jste už ale zmínil, je kde čerpat 
nápady a zkušenosti.

To určitě ano. Nedávno jsme se s kole-
gyněmi z týmu Zdravého města zúčastnili 
podzimní školy Zdravých měst v Novém 
Jičíně. Tyhle akce jsou skvělé v tom, že jed-
nak načerpáte spoustu námětů a příkladů 
dobré praxe. Na durhou stranu ale zjistíte, 
že v řadě oblastí jste dál než ostatní města. 
A v tom vzájemném učené je právě ta síla.

Kam by se měla Třebíč dále posouvat a 
v čem může být inspirativní pro ostatní?

Určitě bych se rád věnovat větší spolu-
práci se školami. Poslouchat názory mladé 
generace je jedna z věcí, která se v budouc-
nu hodně vyplatí. Jsem proto rád, že se 
v Třebíči – po vynucené covidové pauze 
– opět rozjíždí zastupitelstvo mladých. V 
tom vidím velký potenciál. Jako důležité 
vidím také aktivity vedoucí ke zmenšení 
množství odpadu. Třídit už skoro umíme, 
problém je ale množství odpadu. Proto od 
nového ruku chytáme velkou kampaň, kte-
rá se (ne)vytváření odpadu bude věnovat.

A v čem můžeme být inspirativní? Určitě 
již zmíněným grantovým systémem. Také 

systémovou podporou sportovních a vol-
nočasových organizací a obecně spolupra-
cí s neziskovým sektorem. To je jen pár pří-
kladů za všechny – určitě by se toho našlo 
víc.

Takže síť Zdravých měst využívá-
te nejen k načerpání zkušeností, ale i k 
jejich předávání.

Je to tak. To je základní princip sítě. Bere-
me, ale i dáváme. Pokud aktuálně řešíme 
třeba již zmíněnou „odpadovou kampaň“ 
není nic snadnějšího než se zeptat koordi-
nátorů v ostatních Zdravých městech, jak 
to funguje u nich. Nemá totiž smysl znovu 
vymýšlet něco, co už jinde funguje, nebo 
nefunguje. V tom je jedna z největších při-
daných hodnot celé sítě.

Jak často se se zástupci ostatních zdra-
vých měst setkáváte?

V současné době často ne. Nedávná 
Škola Zdravých měst v Novém Jičíně byla 
první akcí po dlouhé době. Jinak probíha-
jí různá osobní setkání několikrát do roka. 
Jsem rád, že další – jarní – škola proběhne 
v Třebíči. Toto celostátní setkání se do Tře-
bíče vrací po pěti letech a proběhne od 30. 
března do 1. dubna. Počítáme, že do Tře-
bíče přijede kolem sto padesáti politiků a 
koordinátorů Zdravých měst z celé repub-
liky. Rádi představíme Třebíč jako Zdravé 
město se vším, co k tomu patří.

Je tedy Třebíč Zdravé město nebo zdra-
vé město?

Určitě oboje. Třebíč je Zdravé město, 
protože je člen národní sítě. A je také zdra-
vé město, protože se snažíme jít cestou 
udržitelného rozvoje ve všech směrech a 
souvislostech, které k tomu patří. A to bez 
spolupráce všech odborů, vedení města, 
podnikatelů, neziskovek a hlavně občanů 
nejde.

Děkujeme za rozhovor (PI-t04-burD)

Třebíč je zdravým městem už 25 let

Jan 
Burda

PF 2022
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Beseda se zaměřila na dopravu
(Dokončení ze str. 1)

„Přecházíme z období, kdy měla automobilová dopra-
va prioritu, ke stavu, kdy se všichni účastníci dopravního 
provozu musí vejít do prostoru města,“ vyjádřil se Jan-
ča. Doplnil, že se ve všech kategoriích jedná o zvýše-
ní bezpečnosti.

Naznačit možnosti 
Za důležité považuje zmapovat současný stav a 

nastínit možnosti, aby se vše činilo v souladu s rozvo-
jem města. „Třebíč čeká světlá budoucnost v souvislosti 
s výstavbou pátého bloku u Jaderné elektrárny Dukova-
ny. Na druhou stranu vzniknou problémy s dopravou a 
město musí vědět, jak jim čelit,“ řekl Janča. 

Čtvrtý, na který chtěl upozornit, jsou dlouhodobé 
vize a plány. Následovala prezentace kroků, které se 
již učinily, a ty přiblížil Roman Dostál. Potěšila ho 
účast obyvatel v nelehké covidové době, kdy věřil, 
že se povede smysluplná diskuze. I on považuje za 
důležitou spolupráci s obyvateli i odborníky a také 
s komerční sférou. 

Plán má cíl říci, proč určitě problémy v dopravě 
vznikají. Sdělil, že musí nabídnout i vizi a strategii, 
aby se vyřešily či minimalizoval jejich dopad. Při-
pomněl, že v Třebíči se uskutečnila rozsáhlá sčítání 
dopravy. 

Ukázala, že přes centrum projede zhruba 23 tisíc 
vozidel, což ukazuje, že pro mnoho účastníků dopra-
vy je možnost přejet přes centrum možnost jediná. 
Přes šest tisíc vozidel přes Třebíč jen projíždí. Zhru-
ba čtyři a půl tisíc by využívalo obchvat. 

„Ten považuji za důležitý i z toho titulu, že propojí 
jižní část města se západní a bude se využívat i v rámci 
dopravy v Třebíči. A uskutečnily se také sociologické prů-
zkumy v domácnostech,“ pokračoval Dostál.

Doplnil, že ty měly za úkol zjistit, jaké dopravní 
prostředky domácnosti využívají a proč. Například 
dopravu bicykly považují obyvatelé za nebezpečnou 
a nevědí, kde se mohou v Třebíči pohybovat. 

Problém jízdních kol
To podle Dostála není jen problém Třebíče. „Lidé 

by kola využívali, ale nemají představu jak,“ mínil. 
Mile ho překvapil zájem obyvatel o průzkum, kdy 
měli možnost se vyjádřit. V Třebíči nezazněly jen 
kritiky, ale i pochvaly. 

Vyplynulo také, že pokud by lidé využívali hro-
madné prostředky, na ulicích by bylo prázdno. „To je 
samozřejmě utopie, ale z vlastní zkušenosti vím, že vět-
šinou v osobních automobilech sedí jeden člověk,“ pou-
kázal Dostál.

Zvednuté ruce ukázaly, že mnoho účastníků besedy 
také na ni přijelo autem, ale byla to méně než polovi-
na. „Musím bohužel říci, že ani postavení nových komu-
nikací často nic neřeší, protože podle zkušeností jen zvýší 
počet automobilů,“ netajil.

Doplnil, že řešit problém dopravy je velice náročný 
i pro regionální politiky, a nezáviděhodný. Obyvatelé 
Třebíče mají možnost se k dopravě vyjádřit na adrese 
doprava@trebic.cz a Dostál je vybídl, aby případně 
sdělili i možnost řešení. „Vy tady jezdíte, žijete, a máte 
na to svůj názor,“ dodal Dostál.

Vedoucí dopravy Kratina připomněl, že ke zlepše-
ní pohybu chodců město vybudovalo chodník v uli-
ci Velkomeziříčská s přechodem pro chodce a chystá 
další úpravy v různých částech. Chystá se propojení 
čtvrti Nehradov s Polankou a cyklostezka ve směru 
na Vladislav. 

„Společně s Jadernou elektrárnou Dukovany chceme 
vybudovat cyklostezku do Dukovan. Změny se dotknou 
i hromadné autobusové dopravy, například připravu-
jeme na přání obyvatel nový spoj do Poušova, rádi by-
chom vybudovali nové zastávky v ulici Rafaelova a U 
Obůrky. 

Ve spolupráci s Krajem Vysočina připravujeme zastáv-
ky na silnici ve směru do Stříteže u obchodního centra. 
Dále chystáme instalaci nových digitálních označníků 
na většině zastávek a vnímáme problematiku přestupů 
na železniční stanici. 

Tam by pomohly dvě nové autobusové linky, což je pro-
blém nákladů. Ohledně automobilové dopravy se chystá 
záchytné parkoviště v ulici Hrotovická, nový parkovací 

dům v nemocnici a plánujeme nové další parkovací plo-
chy. Budeme opravovat další povrchy vozovek a s Ředi-
telstvím silnic dálnic připravujeme obchvat města. 

Chystá se i obchvat Okříšek.  U bezpečnosti dopravy 
se osadí některé křižovatky kamerami, které zmapují 
třeba průjezd na červenou. Chceme instalovat informač-
ní radary a zlepšit stav u základních škol,“ informoval 
Kratina.

Potřeby všech
Pokračoval, že v Třebíči byly vyznačeny trasy pro 

cyklisty a připravuje se rekonstrukce signalizačních 
zařízení na křižovatkách. Doplnil, že Třebíč se snaží 
pokrýt potřeby všech vrstev obyvatel ohledně pře-
pravy ať už do zaměstnání či za lékařem a podobně. 

První příspěvek z řad publika upozornil na pro-
blematiku přechodu od železniční stanice do Jung-
mannovy ulice. Nesvítí tam signalizace, když cho-
dec zmáčkne tlačítko. Diskutující poukázal i na to, že 
mnoho chodců neví, že má tlačítko zmáčknout a pak 
v místě zbytečně čekají. 

Zazněla i problematika koloběžek, kterých se 
po Třebíči pohybuje velké množství a jejich počet 
narůstá. Debatující se přimlouval i za pozdější vypí-
nání semaforů na křižovatkách. V odpovědi zazně-
lo, že dopravní řešení ve městě počítá i se zařazením 
těchto nových dopravních prostředků.

Další dotaz upozornil, že některé spoje na náhrad-
ní zastávce místo Karlova náměstí nenavazují a řidiči 
často přestupujícím ujedou. Další dotaz směřoval k 
tomu, zda by u autobusů hromadné dopravy nemoh-
la být zřízená zastávka i u obchodních center po pra-
vé straně vozovky na Střítež. 

Kratina připustil, že posunutí zastávky na západ od 
Karlova náměstí někdy snižuje koordinaci autobusů 
při příjezdech a odjezdech. „Máme dohodu, že auto-
busy případně čekají zejména ve večerních hodinách tři 
minuty na zpožděný spoj, ale mnohdy to nestačí,“ při-
znal Kratina.   

Věří, že po dokončení Karlova náměstí se situace 
zlepší. Pokud jde o zastávku na parkovišti u super-
marketů, nejsou to veřejné komunikace a jejich zří-
zení je komplikované, protože provozovatelé nemají 
na zřízení i z finančních důvodů zájem. 

Nové zastávky
Zlepšit stav by měly již zmiňované nové zastávky 

na silnici ve směru na Střítež, platnost jedné jízdenky 
pro celý region a dopravu zlepší i odbočovací nový 
pruh ve směru na ulici Spojovací. 

Jiný dotaz opět směřoval k přestupům a další pří-
tomný upozornil, že některá vyznačení pro cyk-
listy jsou pro řidiče motorových vozidel i cyklisty 
nebezpečná. Poukázal, že protijedoucí auta, pokud 
dodržují vymezený prostor, se nemohou vyhnout. 
Poukázal i na nebezpečí v Libušině údolí, kdy žádná 
značka neupozorňuje na cyklostezku. 

Kratina odpověděl, že cykloopatření navrhl projek-
tant, který z Třebíče pochází a schválil je Dopravní 
inspektorát Policie České republiky. „Nebráníme se 
na toto téma diskuzi, konkrétní místa nám zašlete a my 
na ně budeme reagovat,“ řekl Kratina. 

Další příspěvek konstatoval, že jihovýchodní řeše-
ní mělo existovat již dávno a navrhl jako řešení zkva-
litnění komunikace přes Poušov, kterou řidiči hojně 
využívají. Zejména jednosměrný most přes řeku Jih-

lavu se podle něj měl dávno přebudovat na dvou-
směrný. 

Zastával názor, že přes rekonstrukci mohlo zůstat 
Karlovo náměstí průjezdné. Dostál zareagoval, že u 
jihovýchodního propojení, tedy obchvatu, má měs-
to velmi malou sílu při rozhodování a musí čekat na 
rozhodnutí Ředitelství silnic a dálnic. 

„Máte výhodu, že se plánuje dostavba Dukovan a 
obchvat je podmínkou pro tuto akci. Těch obcí, kte-
ré potřebují obchvat, je mnoho a peněz málo, takže má 
Třebíč prioritu,“ poukázal Dostál. Upozornil, že Tře-
bíč má členitý terén a bude to velice drahá stavba. 

Připomněl, že i když se vybuduje víc silnic, efekt 
je krátkodobý. Tak by se to stalo i případě Poušo-
va. „Lépe je řidiče motivovat, aby využívali jiné formy 
dopravy,“ mínil Dostál.       

Přeplněné autobusy
Další příspěvek upozornil, že autobusy městské 

hromadné dopravy jsou ráno přeplněné školáky, což 
mnohé lidi demotivuje pro jejich využití. Diskutující 
by přivítal i iniciativu škol, aby školáci měli možnost 
někam uložit kola, či koloběžky i skateboardy. 

Upozornil, že v Třebíči je mnoho nesmyslných 
jednosměrek. Stačil by mu obousměrný provoz pro 
cyklisty. Vadí mu i značka na chodníku od Podkláš-
terského mostu, která upozorňuje na uzavření Karlo-
va náměstí a brání chodcům v pohybu. 

Kratina ohledně značky poděkoval za podnět a ujis-
til, že město se bude stavem zabývat. Další besedující 
se optal, zda by nešlo čtvrť Borovina a Horka-Dom-
ky propojit běžnou silnicí do výstavby obchvatu. 

Místostarosta Pavel Janata informoval, že obchvat 
města by měl být v provozu za osm let. „Věřme, že to 
tak bude. Stavět nějakou jinou komunikaci je ekonomic-
ky nepřijatelné,“ konstatoval. Další diskutující se vrá-
til k problematice semaforů a možnosti prodloužení 
jejich chodu. 

Pozastavil se opět nad značením pro cyklisty, 
zejména ve směru na Vladislav, upozornil v místech 
na úzkou silnici a nelíbilo se mu ani některé vodo-
rovné značení. Zeptal se i na placení na parkovištích, 
zda to bude možné jen takzvanými chytrými telefo-
ny. 

Odpovědi se ujal starosta Pavel Pacal. Pokud se jed-
ná o semafory, po rekonstrukci poběží 24 hodin a 
v nočních hodinách spustí zelenou v případě, pokud 
se k místu bude blížit jediný automobil. Značení pro 
cyklisty bude navazovat na cyklotrasu na Vladislav a 
byl to požadavek státní policie. 

Po dokončení obchvatu Třebíče se počítá s rozší-
řením silnice na Vladislav i s obchvatem této obce. 
„Veškeré formy placení za parkování zůstávají zacho-
vané. Platba mobilem je služba navíc. Řešením by byly 
závory, ale ty nám nedovolí instalovat památková péče,“ 
informoval Pacal.   

Problém vjezdu
Další diskutující se zeptal, zda se bude řešit vjezd 

a parkování do Židovské čtvrti. Mínil, že žádné 
cizí vozidlo by se nemělo do čtvrti dostat. Starosta 
Pacal sdělil, že do této čtvrti není od počátku letoš-
ního roku umožněn vjezd lidem, kteří tam nevlastní 
nemovitost.  

Netajil, že se to mnoha obyvatelům nelíbí, chtějí, 
aby za nimi mohly přijet třeba návštěvy. „Od příští-
ho roku tam bude zavedený při vjezdu kamerový sys-
tém, který zaznamená poznávací značku a pokud tam 
někdo nemovitost nevlastní, zaplatí pokutu,“ zdůraznil 
Pacal. Nemyslí si, že by bylo vhodné v místě lesopar-
ku na Hrádku zřídit záchytné parkoviště.  

Další diskutující se pozastavil nad obslužností okra-
jových částí městskou hromadnou dopravou, jízdní-
mi řády a otázkou, proč ji v Třebíči využívá třináct 
procent obyvatel, když v Praze se jedná o více než 50 
procent.  

Dostál odpověděl, že plán počítá s optimalizací tras 
městské hromadné dopravy. Ta bude směrodatná i 
při výběrovém řízení nového dopravce. Janča dopl-
nil, že srovnávat Třebíč s Prahou je naprosto nefér a 
srovnatelná města jako Třebíč jsou na tom podobně 
či dokonce hůře.
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Druhé nejvyšší krajské ocenění, 
skleněnou medaili, patří také Marii 
Kotačkové z Třebíče a třebíčskému 
rodákovi kameramanovi Jaromíru 
Šofrovi. Marie Kotačková zasvětila 
velkou část života starosti o lidi, kteří 
dostali při příchodu na svět do vínku 
o něco méně než ostatní. Jejím přiči-
něním mohou i oni žít plnohodnot-
ně navzdory svému hendikepu.

Jen málokdo dnes může říct, že 
neviděl žádný z dlouhé řady kultov-
ních filmů, pod nimiž je jako kame-
raman podepsán Jaromír Šofr. Jako 
vysokoškolský profesor předává své 
zkušenosti dalším adeptům filmaři-
ny a stará se také o to, aby se filmové 
poklady minulosti zachovaly příštím 
generacím v kvalitních digitálních 
kopiích.  –zt-

Ocenění obdrželi dva Třebíčáci

Čas Vánoc, to je čas pohádek. 
Ty pro děti píše již několik 
roků Marie Špačková z Třebíče. 
V předvánočním čase si našla 
chvíli na krátký rozhovor.
� Antonín Zvěřina

Co v současné době připravuje-
te?

Na jaře se mohou nejen děti těšit 
na knížku Pohádky z Nové Bystři-
ce. Hlavní postavou bude fenečka 
Betynka, která zažívá různá dob-
rodružství s babičkou a dědečkem. 
Zachrání miminko před požárem, 
chytí zloděje ve vlaku, spadne v 
pivovaru do sudu, prostě dobro-
družství spojené se seznamováním 
čtenářů s krásami Novobystřicka. 

Jak jste přišla na ten nápad, psát 
o Nové Bystřici? 

To je proto, že mi lidé říkali, proč 
nenapíšu také něco o Bystřici, když 
tam chodím a znají mě. Prý by si to 
Bystřice zasloužila. 

Kolik jste již pohádkových 
knížek napsala?

Zatím šest, které si mohou lidé 
v Třebíči zakoupit. Například Dob-
rodružné příběhy Janičky a Hon-
zíka, která mapuje moje dětství v 
Třebíči - Borovině. Sedmá kniha je 
před dokončením.

Vydala jste taky dvě povídkové 
knížečky pro ženy?

Jedna vypráví o životě sester a 
personálu v domově seniorů, dru-
há o ženách, které nezvládají život-
ní situace a uchylují se k alkoholu. 

Co byste chtěla popřát čtená-
řům? 

Ať se jim moje knihy líbí, abych 
mohla psát dál. Přeji všem v novém 
roce hodně moc zdraví a těším se, 
že se sejdeme na nějakém křtu mé 
knihy.

MARIE ŠPAČKOVÁ

Marie Špačková z Boroviny 
píše další knihu pohádek

Koncert SLUNKA 
podpoří dva hosté
Od roku 2011 každoročně s výjim-

kou roku 2020 zve dětský pěvecký 
sbor SLUNKO Třebíč diváky, poslu-
chače a příznivce sboru na před-
vánoční koncert, který se právě od 
roku 2011 jmenuje POHODA se 
SLUNKEM. 

První Pohoda se uskutečnila s 
orchestrem Petra Matouška. Na 
dalších se vystřídala řada zpěváků 
a hudebníků jako Jiří Bílek se sku-
pinou Noise, Andrej Romanov, Jit-
ka Boho s manželem, Eva Pokor-
ná-Ventrubová, Irena Nosková s 
jazzovým triem a celá řada dalších. 
Nezapomenutelný byl koncert s 
Laďou Kerndlem. 

V covidovém roce 2020 zněly jeho 
písně z reproduktorů na vánočním 
trhu u kostela sv. Martina v Třebíči. 

Pokud to hygienická situace dovo-
lí, mohou si zájemci přijít zazpívat se 
sborem i dvěma hosty Irenou Nos-
kovou a Petrem Matouškem v úterý 
14. prosince do velkého sálu Národ-
ního domu v Třebíči v 17 hodin. 
 –zt-

S novými písničkami a na nové 
místo přijel do Třebíče po covidové 
pauze písničkář Jan Burian. Své klá-
vesy si tentokrát nepostavil v klu-
bu Béčko, na které můžeme už jen 
vzpomínat, ale v jídelně restaurace 
Třebíčanka. Publiku hned na začát-
ku nabídl spoluúčast na dramatur-
gii večera, když se nejprve zeptal, 
jakou píseň má zahrát. 

Návrh přišel okamžitě a umělec 
bez zaváhání přezpíval údiv otce, 
jemuž malý syn vyrostl tak rych-
le, že než se táta vrátil z kuchyně 
s vyžadovaným kakaem, už chtěl 
dospělý syn pivo, ženy a revolu-
ci. Autorem textu výjimečně nebyl 
Burian, ale dánský básník Benny 
Andersen, jehož tvorbu pražský 
muzikant často zhudebňuje. 

Neočekávaně zařazená skladba, 
která má příhodný název Čas, udala 
ráz vystoupení symbolicky probíha-
jícího v jídelně pro seniory. Devěta-
šedesátiletý hudebník totiž v pau-
zách mezi písněmi vyprávěl, jak v 
Praze občas hrává pro společenství, 
které si říká Fresh Senior. Po jed-
nom z koncertů mu jedna poslu-
chačka potěšeně oznámila, že hraje 
za ně, za jejich věkovou skupinu. 

Burian byl rád, že se stal mluvčím 

své generace, protože něco tako-
vého si přál už od mládí. Při jiném 
mluveném vstupu zase konstatoval, 
že první polovinu života byl znám 
jako syn E. F. Buriana, druhou jako 
otec Kapitána Demo. (Pro pozdě-
ji narozené: E. F. Burian byl velmi 
známý divadelní a hudební umělec 
z doby předválečné, ale i poválečné 
avantgardy. 

Pro dříve narozené: Kapitán 
Demo je velmi známý umělec gene-
race, která už taky přestává být 
mladá.) Písničkář v tu chvíli ještě 
netušil, že v sále je přítomen jeden 
z organizátorů festivalu Zámostí, 
který v jednom z posledních roč-
níků přivedl na festivalové podium 
v jeden den nejprve jeho a pak jako 
hlavní hvězdu večera právě Kapitána 
Demo. 

Když byl tento dramaturgický kou-
sek dodatečně odtajněn, řekl si mla-
dý pořadatel o závěrečnou píseň. 
Stal se jí Kanárek, zavřený pták v 
kleci, jehož dnes už dospělý a úspěš-
ný muž často poslouchal v dětství 
při usínání. Pointou večera určeného 
všem generacím je propojení první a 
poslední skladby: úvodní Čas si přá-
la maminka, finálního Kanárka její 
syn. Milan Zeiber

Jan Burian hraje a zpívá 
pro všechny generace

NOVOU lavičku mohou využít lidé na cestě mezi Třebíčí a místní částí Slavice-
mi. Její umístění iniciovala pořadatelka populárního běhu na Klučovskou horu 
Zuzana McBain. Pozvala původní zakladatele Klucovky Arnošta Koreše, došel 
L. Křoustek, Z. Joch, P. Kuthreiber. Silvestrovský běh se uskuteční, pokud to pod-
mínky dovolí, po jednačtyřicáté. Prezentace začíná v 8.30 hodin před Základní 
školou Světlo. Poběží se na trasách 10,2 a pět kilometrů. Start je naplánován na 
jedenáctou hodinu. Podle posledních informací se závod zřejmě uskuteční jako 
loni virtuálně.  Foto: Antonín Zvěřina

Na trase je nová lavička

Třebíčská chirurgie zažívá v sou-
časnosti opravdový boom. Kombi-
nace specialistů pro miniinvazivní 
chirurgii a špičkového operačního 
a technologického vybavení přináší 
své ovoce. 

„Máme tendenci předávat zkušenos-
ti dál a chceme někoho něco naučit. 
Toto je skvělý prostředek. Jedná se o 
novou, dosud neetablovanou metodu,“ 
přiblížil výhody inovativního způso-
bu operace primář Jan Cagaš.

Jak je to s výší nákladů oproti kla-
sickým operacím, nastínil lékař Jiří 
Jeřábek: „Laparoskopický zákrok je 

lehce dražší, ale hospitalizace se zkrá-
tí, takže ve výsledku jsou tyto zákroky 
nejen šetrnější vůči pacientům, ale jsou 
i ekonomicky zajímavé pro nemocnici.“

„Je pro mě velkou radostí, jakým smě-
rem se naše chirurgie ubírá. Šetrné ope-
rativní postupy, které výrazně snižují 
bolestivost po zákroku a také zkracu-
jí celkovou dobu hospitalizace, jistě 
potěší každého našeho pacienta. Mož-
nost předávat zkušenosti a školit další 
lékaře je třešničkou na dortu,“ kvituje 
počínání chirurgie ředitelka třebíč-
ské nemocnice Eva Tomášová  

 -zt-

Chirurgové z celé republiky 
se jezdí učit do Třebíče
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Víte, jaká tajemství ukrý-
vá židovské město v Třebí-
či? Říká vám něco pojem 
machzor? Ne? V tom případě 
je nejvyšší čas vydat se na tra-
su Skrytých příběhů v Třebí-
či!

Co jsou Skryté příběhy?
Je to venkovní hra určená především 

dětem od 6 do 13 let, můžou ji ale hrát 
i dospělí. Hrou vás provází mobilní 
aplikace – jenže pozor: dívat se při ní 
musíte ne na obrazovku telefonu, ale 
na svět kolem sebe, a procvičíte si při 
tom své nohy i hlavy! Poznáte díky ní 
zajímavá místa, cestujete v čase i v pro-
storu, a z běžného rodinného výletu si 
tak můžete udělat neobyčejné dobro-
družství.

K desítkám tras Skrytých příběhů po 
celém Česku nyní přibyla jedna i v Tře-
bíči. Přenesete se v ní do 19. století a 
spolu s malým Isaacem Silbersteinem 
povedete napínavé pátrání. Provede 
vás křivolakými uličkami třebíčské-
ho židovského města až k tajemnému 
středověkému rukopisu – Třebíčské-
mu machzoru.

Jak na to? 
Navštivte stránku Skrytých příběhů 

(skrytepribehy.cz), zdarma si stáhněte 
do svého mobilního telefonu aplikaci, 
zaregistrujte se – a pak už můžete vyra-
zit do terénu na vybranou trasu.

Třebíčskou trasu pro vás pomáha-
lo připravit i EUROPE DIRECT Jih-
lava, informační centrum o Evropské 

unii. Ptáte se proč? Evropská unie totiž 
svými dotacemi přispěla k opravám 
některých staveb v třebíčském židov-
ském městě. I díky tomu můžeme nyní 
v celé kráse obdivovat areál, který patří 
mezi největší a nejzachovalejší židov-
ská města mimo Izrael, a je po právu 
zapsán na Seznam světového dědictví 
UNESCO.

Proč sledovat EUROPE DIRECT 
Jihlava a proč navštěvovat jejich 
akce?

Pomocí přednášek, debat či sou-
těží představuje EUROPE DIRECT 
široké veřejnosti aktuální evropská 
témata, ať už z oblasti zdravotnictví, 
ekologie, digitalizace či dopravy a 
hospodářství. Působí jako komuni-
kační most mezi obyvateli Vysočiny 
a institucemi Evropské unie. Snaží 
se občany zapojit do diskuse nad 
dalším směřováním Evropské unie. 
Zaměstnanci EUROPE DIRECT 
také mohou vaše názory a podněty 
předávat Evropské komisi a dalším 
evropským institucím: Na vašem 
hlase v Evropě záleží! 

Mohou vám také pomoci se zori-
entovat v evropské politice a fon-
dech nebo vám nalézt kontakt na 
jinou organizaci, která vám pomůže. 
Studentům pak poskytují informace 
o možnostech, jaké Evropa přináší 
mládeži, a sdílí s nimi své vlastní zku-
šenosti se studiem v zahraničí.

Vydejte se za tajemstvím Třebíčského machzoru

Aktuální informace na webu: 

jihlava.eurocentra.cz nebo na: europedirect.cz/jihlava

Facebook: www.facebook.com/Eurocentrum.Jihlava 

E-mail: jihlava@europe-direct.cz 

Telefon: 702 084 532 

Můžete přijít i osobně do kanceláře v Jihlavě

 na Fritzově 4 (budova Státního pozemkového úřadu)
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Město Třebíč oslovilo třebíčské 
domovy pro seniory s nabídkou 
vánoční nadílky pro klienty, kte-
ří nemají rodinu, nebo je nikdo 
nenavštěvuje. Lidé se mohou při-
pojit k akci Třebíčský ježíšek a 
obdarovat drobnými dárky sedm-
desát seniorů, podle jejich přání.

„Přání sepsaly ošetřovatelky z 
domovů a předaly nám seznamy, 
včetně krátkého příběhu každého 
člověka. Přáníčka visí na stromečku 
před divadlem Pasáž a každý, kdo 

chce našim seniorům udělat o Váno-
cích radost, si může některé přání 
vzít, koupit dárek a zabalený při-
nést společně s přáníčkem ze stromeč-
ku do 10. prosince na radnici. Dárky 
pak předáme babičkám a dědečkům 
z třebíčských domovů pro seniory,“ 
popsal předvánoční akci starosta 
Pavel Pacal.

Přáníčka jsou očíslovaná, proto 
je nutné přinést je spolu s dárkem, 
aby bylo možné určit, jaký dárek je 
určen konkrétním lidem. –zt-

I KDYŽ je stromeček určený seniorům, ochotně před ním zapózovaly tyto dvě 
malé slečny. Foto: Antonín Zvěřina

Nadílka potěší seniory

Město Třebíč se stalo na počát-
ku října dějištěm setkání příznivců 
jaderné energetiky. Organizace té-
to akce se ujal spolek JARO ( Jader-
ní rodičové) pro Dukovany v čele s 
jeho předsedkyní Kateřinou Kune-
šovou. 

Hlavním motivem setkání bylo 
vyjádřit podporu iniciativy mezi-
národního projaderného hnutí 
Stand Up for Nuclear. Obdobné 
aktivity se také konají na mnoha 
místech celého světa, a jedna tako-
vá se uskutečnila v Českých Budě-
jovicích pod záštitou spolku Jiho-
čeští taťkové. 

Cílem tohoto veřejného nefor-
málního setkání bylo zvýšit pově-
domí o prospěšnosti a nezastupi-
telnosti jaderné energetiky, která je 
spolu s obnovitelnýmizdroji důleži-
tou součástí v rámci řešení klima-
tických změn. 

Podporu jaderné energetice přišli 
vyjádřit i zástupci dalších spolků a 
organizací jako je Mladá generace 
České nukleární společnosti v čele 
s Ondřejem Novákem, Ekoregion 
5, Energetické Třebíčsko či Ženy v 
jádře (WIN). 

Všichni přítomní se také shod-
li, že dostavba nového zdroje jako 
náhrady stávajících bloků v lokali-

tě Jaderné elektrárny Dukovany je 
naprosto nezbytná a již déle neod-
kladná. 

„Prioritou pro naši bezpečnost a 
ekonomiku je udržet si stávající sobě-
stačnost České republiky ve výrobě 
elektrické energie a zajistit spolehli-
vost těchto dodávek,“ zdůraznila při 
svém projevu předsedkyně spolku 
JARO pro Dukovany. 

Dostavba Dukovan je aktuálně 
velmi skloňovaným tématem nejen 
v rámci jaderné komunity. V sou-
časné době pokrývá výroba z jádra 
více než 40 procent spotřeby elek-
trické energie celé ČR. 

Podle prognóz se bude spotřeba 
elektřiny zvyšovat v celém světě, 
tempo výstavby nových zdrojů ale 
neodpovídá nárokům trendu růstu 
této spotřeby. Česká republika se 
také v rámci tzv. Green Deal zavá-
zala, že nejpozději do roku 2050 
nebude produkovat žádné čisté 
emise skleníkových plynů. 

„Děkuji vám všem, kteří jste při-
šli. Vyjadřujete tím podporu jaderné 
energetice jako důležité součásti řeše-
ní celosvětových klimatických změn 
a vyváženého energetického mixu 
čistých bezemisních zdrojů,“ podě-
kovala na závěr Kunešová čtyřem 
desítkám příznivců.  -zt-

Jediný bod rozhodl o prvenství 
v 28. ročníku ankety Atlet Třebí-
če. Právě o něj trenéři atletického 
oddílu Spartaku Třebíč upřednost-
nili dorosteneckého mistra repub-
liky v desetiboji a loňského vítěze 
této ankety Adama Havlíčka před 
juniorským mistrem republiky v 
běhu na 400 m překážek a účastní-
kem MEJ v Tallinu a MSJ v Nairobi 
Michalem Krátkým.

Havlíček o účast na ME ve více-
bojích přišel jen proto, že se z 
pandemických důvodů nekona-
lo, nikdo mu však nemůže vzít, že 
jeho 7244 bodů je třetím nejlepším 
dorosteneckým výkonem na světě. 
Trenérem obou je Jiří Kliner, který 
při slavnostním vyhlášení výsledků, 
jež proběhlo v klubu Hájek, oceně-
ným předával ceny.

Třetí skončil svěřenec Josefa 
Vomely Ondřej Veselý, který se 
celou sezonu s Michalem Krát-
kým přetahoval o pozici leadera 
na čtvrtce překážek. Na mistrov-
ství republiky zůstal za jeho zády, 
na ME v Tallinu měl čas lepší. Na 
MČR přidal ke stříbru z překážek 
medaili stejného kovu za čtvrtkař-
skou štafetu, v níž běžel i Krátký. 

V samostatné kategorii žactva 
dostala nejvíc hlasů výškařka Rena-
ta Láníková, která výkonem 172 
cm vyhrála republikový šampionát. 
Talenty sportovního střediska byli 
vyhlášeni Ondřej Loupal, Domi-
nik Zásměta, Tomáš Doležal, Beá-
ta Meschková, Eliška Trojanová a 
Kateřina Kučerová. Během večera 

byli dále oceněni atletičtí jubilan-
ti Zdena Vlčková, Vratislav Fišera, 
Petr Veleba, Petr Motálek a nepří-
tomný Karel Konečný, který záro-
veň zvítězil v kategorii veteránů.

Výsledky 28. ročníku ankety 
Atlet Třebíče: 1. Adam Havlíček, 
2. Michal Krátký, 3. Ondřej Vese-
lý, 4. Kristýna Všetečková, 5. Deni-
sa Zahrádková, 6. Eva Remešová, 
7. Tadeáš Janík, 8. Adam Trojan, 9. 
Jakub Janeček, 10. Daniel Kincl. 

Veteráni: 1. Karel Konečný. 
Žactvo: 1. Renata Láníková, 2. 

Ondřej Loupal, 3. Jan Vančura. 
Nejužitečnější atleti v soutěžích 
družstev žactva: 

Starší žáci: 1. Ondřej Loupal, 2. 
Dominik Zásměta, 3. Matěj Vome-
la. Starší žákyně: 1. Renata Láníko-
vá, 2. Nela Fialová, 3. Viktorie Kul-
hánková. 

Mladší žáci: 1. Marek Vostal, 2. 
Tomáš Doležal, 3. Zeno Pospíšil. 

Mladší žákyně: 1. Beáta 
Meschková, 2. Eliška Trojanová, 3. 
Kateřina Kučerová. 

Nejúspěšnější chlapci a děvča-
ta v kategorii přípravky: Starší 
chlapci: 1. Antonín Hošek, 2. Ben-
jamin Sedlář, 3. Mathias Dolníček. 

Starší dívky: 1. Michaela Vele-
bová, 2. Nela Janková, 3. Kateřina 
Mrákotová. 

Mladší dívky: 1. Lucie Velebo-
vá, 2. Vendula Dobrovolná, 3. Sofie 
Votavová. Mladší chlapci: 1. Dani-
el Sobotka, Šimon Kotačka, Václav 
Hošek Milan Zeibert

Atletem Třebíče je znovu 
Havlíček o bod před Krátkým

Jaderní rodičové uspořádali 
setkání na podporu jádra

Vánoční a novoroční pozdra-
vy si mohou zájemci prohlédnout 
v Muzeu Vysočiny Třebíč do 16. led-
na příštího roku. 

Jak už z povahy blahopřání vyplý-
vá, jedná se převážně o grafické tis-
ky, dřevoryt, linoryt, suchou jehlu, 
litografie, případně doplněné autor-
skou tvorbou Jana Dočekala a Lubo-
míra Kernda, ale také kované objek-

ty Pavla Tasovského. Na výstavě jsou 
zastoupeny tradiční vánoční motivy 
bratří Florianů, zimní krajina Vikto-
ra Nikodema i volná tvorba regionál-
ních výtvarníků. 

Díla ze souboru Muzea Vysočiny 
Třebíč jsou doplněna novoročenka-
mi ze soukromé sbírky ředitele Jaro-
slava Martínka.  –zt-

VÝSTAVA navozuje vánoční atmosféru.  Foto: Antonín Zvěřina

Muzeum vystavuje pozdravy
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Jsme nejudržitelnější obchodní řetězec  
v České republice.  

V Kauflandu totiž víme, že rozhodují činy.

Nejudržitelnější obchodní řetězec  
v České republice

Nejudržitelnější obchodní řetězec  
v České republice
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Odpovědný reporting Cen SDGs

A za náš aktivní přístup  
k udržitelnosti jsme obdrželi prestižní ocenění:
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Na počátku listopadu se konala 
v Katolickém gymnáziu akce, kte-
rá ukázala možnosti vánočních 
dárků.

� Antonín Zvěřina

Kostkohraní, to je tradiční akce, 
kterou pořádá studentský klub Hala-
hoj při Katolickém gymnáziu v Tře-
bíči. Letos se konal v prostorách 
školy první víkend v listopadu. Před-
seda klubu Vít Oplatek nám nejprve 
představuje prostory nové knihovny, 
která ve škole vznikne. 

„V nové místnosti zůstane zachova-
ný původní dřevěný strop. V minulos-
ti byl snížený, protože zde býval byt,“ 
vysvětluje. Pak už se vrací ke Kost-
kohraní. Poukazuje, že se letos koná 
druhý ročník.

„Jedná se o festival stavebnic, her, 
puzzlí, který se koná v jednotlivých tří-
dách. V jedné jsou dřevěné stavebnice, 
v další umělohmotné, nabízíme výtvar-
né programy. Připravili jsme pro děti i 
soutěž, kdy po splnění úkolu v jednot-
livé třídě dostanou razítko a na závěr 

obdrží malou odměnu,“ informuje 
Oplatek. 

Upozorňuje, že rodiče mohou na 
Kostokhraní načerpat inspiraci na 
Vánoce nebo na nákup her pro jiné 
příležitosti. „V obchodě často nevědí, 
co se v krabici skrývá, tady si mohou 
vše vyzkoušet,“ říká Oplatek. 

Připomíná, že první ročník se 
podařilo uskutečnit v době, kdy se 
ještě nekonaly zákazy v rámci covi-
du, a Kostkohraní navštívilo zhruba 
500 lidí. Druhý ročník už se v pláno-
vaném termínu nekonal a první lis-
topadový víkend se ta možnost na-
skytla.

Oplatek zdůraznil, že při pořádá-
ní organizátorům pomohla i dotace 
z třebíčské radnice. „Samozřejmě i 
my musíme dodržovat veškerá opatře-
ní, ale jsme rádi, že můžeme akci uspo-
řádat,“ vysvětluje Oplatek.

Doplňuje, že v sobotu přišlo více 
než sto lidí, v neděli očekával návště-
vu vyšší, ale přece jen s úrovní prv-
ního ročníku nepočítal. „Hry máme 
z naší herny, která funguje již dvacet 

Kostkohraní těší děti i rodiče

Zápisem do České knihy rekor-
dů se může pyšnit redaktor Tře-
bíčských novin a Jihlavských lis-
tů Antonín Zvěřina. Jeho literární 
schopnosti se odrazily v množství 
říkanek, básniček, povídek nebo 
humoresek zveřejňovaných v novi-
nách a také v knihách, které vydal. 

Svým veršováním se nyní dostal 
až do České knihy rekordů za svůj 
epos Kterak Matyáš Korvín Třebíč 
dobyl, ale nepokořil. Dílko napsa-
né před třemi lety se skládá ze 120 
slok, 238 veršů a 2645 slov. Jedná 
se o nejrozsáhlejší historický epos o 
městě, uvádí Česká kniha rekordů. 

„Sice to nijak nepřeceňuji, ale mám 
z toho velkou radost,“ těší se ze zápi-
su do knihy rekordů sám autor. 
„Dostat se do společnosti takových 
velikánů, jako je Jiří Suchý či Jaromír 
Jágr, koho by to nepotěšilo,“ uvádí. 

Jak dodává, knihu stojí za to si 
koupit nejen pro výčet a listování 
mezi rekordy. „Znám rodiny či party 
lidí, kdy jeden z nich rekord z knihy 
vybere, ostatní hádají a kdo je nejblíž, 
stává se vítězem. Docela dobrá zába-
va pro zimní večery.“

„Že je Tonda výborný humorista 
vím z jeho humoresek, které vychá-
zejí na pokračování v Jihlavských lis-

tech a vyšly i knižně. Kniha s názvem 
Humoresky je svým vtipem srovnatel-
ná s povídkami Šimka a Grossman-
na,“ říká o svém kolegovi Petr Klu-
kan, šéfredaktor Jihlavských listů. 
„Že ale dokázal napsat takový veršo-
vaný epos, to jsem žasl,“ přiznává.  

Antonín Zvěřina však po rekor-

du neusíná na vavřínech. „Rád bych 
posbíral všechna čtyřverší, které píši 
na Facebook a určitě už jdou do tisí-
ců. To by mohl být další pokus o čes-
ký rekord,“ přibližuje téma, v němž 
by opět mohl zabodovat a podruhé 
dobýt Českou knihu rekordů. 

 -lb-

Kterak redaktor Zvěřina dobyl knihu rekordů

KNIHY o českých rekordech vydává 
pravidelně Agentura Dobrý den. 

UKÁZKA z poslední knihy rekordů, v níž se o eposu Antonína Zvěřiny píše. 

PŔED vchodem bohužel všechny strašil drak Coviďák. Foto: Antonín Zvěřina

ŠACHY zůstávají stále oblíbenou hrou starších dětí. Foto: Antonín Zvěřina POSTAVIT z tolika materiálu něco smysluplného, to vyžaduje velký přehled.
 Foto: Antonín Zvěřina

let, něco doneseme my jako rodina, ně-
co si půjčíme a pak to zase vrátíme,“ 
nastiňuje Oplatek. 

Přiznává, že pořadatelé počítali i 
s představením některých firem, kte-
ré se výrobou stavebnic zabývají, ale 
to se bohužel nemohlo uskutečnit. 
„Nemůžeme někoho pozvat a pak akci 

odvolat,“ myslí si Oplatek. 
Prohlížíme si hry a děti opravdu 

mají z čeho vybírat. Jejich rozzáře-
né oči napovídají, že si Kostkohraní 
užívají. A spousta her ukazuje, kam 
se vývoj za poslední roky posunul, 
inu, Kloboučku hop jsme mezi hra-
mi nenašli.
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Koupací sezona už pro většinu z 
nás dávno skončila, a tak přichází 
čas pro tu menšinu, která se věnu-
je otužování a zimnímu plavání, ale 
která také zažívá rapidní nárůst. 

Dá se bez nadsázky říct, že Češi 
jsou opravdu průkopníky zimního 
plavání, které zaujalo natolik, že se 
uvažuje o zařazení této disciplíny na 
zimní olympiádu. 

„I třebíčští otužilci mají v právě pro-
bíhající soutěži o Český pohár naděj-
nou plavkyni Andreu Klementovou, 

která se ve své kategorii do 20 let 
umísťuje na předních místech. Ač mla-
dá, přesto není žádným nováčkem, 
neboť s ledovou vodou už má své zkuše-
nosti z minulé zimy. Jsme rádi, že otužo-
vání oslovuje i čím dál mladší ročníky a 
sportovce různých odvětví, kteří k nám 
přicházejí,“ informuje předseda Klubu 
ledních medvědů Zdeněk Mikoláš. 

„Vzhledem k tomu, že voda není přiro-
zený živel pro člověka, nespoléháme na 
to, že nás bude někdo v případě potřeby 
zachraňovat a používáme na otevřených 

vodách záchranné plováky. 
Ty doporučujeme samozřejmě i všem 

ostatním plavcům v průběhu celého 
roku, a to i těm dobrým. Kromě sou-
těží se věnujeme především klasické-
mu otužování pro zdraví a už se těší-
me na dobudování rybníku Kuchyňka, 
kde pozvolný vstup umožní tuto činnost 
i neplavcům. Naše hlavní ukázka pro 
veřejnost bude opět v Třebíči v sobotu 
18. prosince v 13.30 hodin u Finanční-
ho úřadu v Třebíči,“ dodává Mikoláš.  
 -zt-

PRO OTUŽILCE začala hlavní sezona. Foto: Antonín Zvěřina

Otužilci se předvedou veřejnostiStrážníci se nenudili
V poslední listopadové dekádě se 

rozhodně nenudili městští strážníci. 
V úterý 23. listopadu večer zasahova-
li v hypermarketu v ulici Znojemská. 
Dvaatřicetiletá žena si tam chtěla 
přivlastnit elektroniku a boty v hod-
notě téměř šest tisíc korun. Zboží si 
tedy neodnesla a ještě obdržela pat-
řičnou pokutu. 

Ve středu 24. listopadu večer musel 
přivolat rychlou záchrannou službu 
asistent prevence kriminality. V rám-
ci své pochůzkové činnosti narazil na 
63letou ženu, která nemá trvalé byd-
liště a žije na ulici. Ta si stěžovala na 
bolest zad v oblasti ledvin. Ženu si 
do péče převzali zdravotníci.

Ve čtvrtek 25. listopadu v poled-
ne se pomoci dožadovala žena, která 
žije v cizině a měla obavu, zda se ně-
co nestalo její mamince, která nere-
agovala na žádný podnět ohledně 
spojení, a žije sama v bytě v ulici I. 
Olbrachta v Třebíči. 

Strážníci na místě zjistili, že 
76letou ženu již několik dní neviděli 
ani sousedé. Na místo přivolali státní 
policisty a hasiče, kteří byt otevřeli. 
Všichni si mohli oddechnout, seni-
orka v bytě byla a komunikovala. Do 
péče si ji převzali záchranáři. Dce-
ra slíbila, že za maminkou okamžitě 
přijede. 

V sobotu 27. listopadu odpoledne 
strážníci obdrželi hlášení, že v ulici 
Modřínová parkuje osobní automo-
bil, který má otevřené zadní dveře. 
Strážníci na místě kontaktovali maji-
tele, který vozidlo zkontroloval, dve-
ře zavřel a vozidlo zabezpečil. 

V neděli 28. listopadu ráno se stráž-
níci dozvěděli, že v ulici Čajkovské-
ho se pod tíhou sněhu ulomila větev 
stromu a spadla na dvě zaparkovaná 
vozidla. Větve odstranili hasiči a pro-
vozovatelům motorových vozidel se 
dostalo poučení, jak dále postupovat 
při řešení vzniklé škody.

V neděli 28. listopadu odpoledne 
přijali strážníci žádost o spoluprá-
ci z urgentního příjmu Nemocnice 
Třebíč, kde museli řešit případ agre-
sivního 44letého muže z Jaroměřic 
na Rokytnou. Ten skončil na záchyt-
ce v Jihlavě.   -zt-

Třebíčský půlmaraton, který pořádá studentský klub 
Halahoj při Katolickém gymnáziu v Třebíči, měl svoji 
dohru ještě na konci října. Pořadatelé na západní stra-
ně Pekelného kopce vysadili třináct stromů, hrušní, 
jabloní, slivoní a jeřábů. 

Akce se zúčastnilo deset lidí včetně obyvatel místní 
části Třebíče Slavic. „Velký dík za techniku a pomoc pat-
ří Martinu Svobodovi, Leo Vojáčkovi a jejich rodinám. 
Sazenice nám dodali ze Zahradnictví Studenec a skon-
čili jsme za dvě hodiny. Následovalo pohoštění v místním 
slavickém kulturáku, za což patří velký dík Zdeňce Palá-
tové,“ zhodnotil akci Ondřej Herzán. 

Osmý ročník Halahoj Třebíčského půlmaratonu, 
který se uskutečnil na počátku září, běželo celkem 
250 lidí, 123 půlmaratonců a 122 běžců na 11,5 kilo-
metrů.

„Osobně jsem z letošního ročníku nadšený, povedlo se to 
skvěle. Nadšení byli lidi i my jako organizátoři, možná to 
bylo i tím, že jsme se naposledy potkali před dvěma a půl 
lety,“ vzpomínal jeden z pořadatelů Tadeáš Mahel.

Připomněl, že osmý ročník měl být původně na jaře 
2020, pak na podzim 2020, pak na jaře 2021 a koneč-
ně se uskutečnil na podzim tohoto roku. 

„Cítil jsem, že byli všichni jednoduše rádi, že mohou být 
na startu, potkávat se s přáteli a prostě si to užít. Běžíme 
kolem Pekelňáku, kde řádil kůrovec a kde zmizely skoro 
všechny stromy, a proto jsme vybírali peníze na zasaze-
ní nových stromů. Naši běžci vybrali přes 30 tisíc korun. 
Pevně věříme, že další ročník bude v sobotu 30. dubna 
2022,“ dodal Tadeáš Mahel.   -zt-

ZISK z Třebíčského půlmaratonu organizátoři věnovali 
na výsadbu nových stromků. Foto: Ondřej Herzán

Pořadatelé vysázeli stromky

Sbírka byla 
úspěšná

Tradiční sbírkově-propagační akce 
Oblastní charity Třebíč Koláč pro 
hospic skončila úspěchem. Zapojilo 
se do ní více než 30 firem z třebíč-
ského okresu a v pokladničkách se 
podařilo shromáždit 175.222 korun. 
Výtěžek poslouží k rozvoji služeb 
Domácího hospice sv. Zdislavy Tře-
bíč.

Většina lidí si přeje žít i s vážnou 
nemocí doma, rozloučit se s tím-
to světem v domácím prostředí a v 
kruhu svých blízkých, kde to znají, 
kde je jim dobře. V dnešní době se 
to zatím daří jen malé části lidí. Pro-
to Domácí hospic sv. Zdislavy hodlá 
služby stále rozšiřovat, aby dostup-
nost byla lepší a aby toto přání mohl 
splnit stále většímu počtu lidí.

Vloni obsloužil přibližně 250 kli-
entů, u kterých vykonal prostřed-
nictvím lékařů, zdravotních sester, 
pečovatelek, psychologa zhruba 20 
tisíc návštěv, kteří najezdili po celém 
třebíčském okrese, kde tato služba 
působí, 300 tisíc kilometrů.  -zt-
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Nová školka učí děti žít v sou-
ladu s přírodou, většinu času 
tráví pod širým nebem. 

� Antonín Zvěřina

Lesní mateřská škola se nachází 
v Třebíči v ulici Družstevní za Alzhe-
imer centrem a nabízí svoje služby 
od počátku letošního školního roku. 

Jejím zřizovatelem je Ekologické 
středisko Chaloupky, které se posta-
ralo o vybavení. Jedná se o jediné 
zařízení tohoto typu na Vysočině. 

„Nabízíme vlastně stejné podmínky 
jako školka běžná, pouze jsme s dět-
mi víc v přírodě, na čerstvém vzdu-
chu. V době příznivého počasí jsme 
venku i svačili a obědvali, nyní již jíme 
v maringotce,“ vysvětluje vedoucí uči-
telka Adéla Svobodová. 

Věří, že děti díky delšímu pobytu 
pod širým nebem za každého poča-
sí získávají větší odolnost proti běž-
ným nemocem. Ty jsou samozřejmě 
přiměřeně oblečené, školka rodičům 
doporučuje oblečení mnohavrstev-
né. 

I když lesní školka nemá zavedený 
vodovod, každý den se tam vozí tep-
lá voda. Ale pokud jde o nemocnost, 
ta se v podzimních měsících nevy-
hnula ani tam.

Nedaleko vidíme včelíny a tak 
nemůže následovat jiná otázka, co 
školka a včely. „S panem včelařem js-
me mluvili ještě před spuštěním provo-
zu. Úly otočil, takže včely vylétají smě-
rem od školky a nezaznamenali jsme 
jediné štípnutí. V případě problémů se 
dají umístit i jinam,“ odpovídá Svo-
bodová. 

Prostředí učitelce Svobodové 
vyhovuje, od května, kdy středisko 
prostory získalo, se tam uskutečnil 
velký kus práce. „Dříve to byla zpust-
lá zahrada, pomáhaly jsme i my učitel-
ky a na jaře se přidali i rodiče. Máme 

VEDOUCÍ učitelka Adéla Svobodová v areálu lesní mateřské školy. Foto: Antonín Zvěřina

Třebíčská lesní školka nabízí alternativu

tady týpí i stan jako venkovní zázemí. 
A k dispozici dvě maringotky, jedna 
slouží jako jídelna a v případě opravdu 
nepříznivého počasí jako zázemí, dru-
há ke spaní,“ říká Svobodová. Nasti-
ňuje, že podle hygienických norem 
může do lesní školky docházet pat-
náct dětí. 

Vysvětluje, že děti jsou venku i za 
deště. „Máme přece pláštěnky a holín-
ky,“ usmívá se Svobodová. Součás-
tí jsou i vycházky po okolí, blízko se 
nachází zalesněné Libušino údolí.

Svobodová si pochvaluje již zmi-
ňovanou podporu rodičů, zejména 
rodiny Ivety Machátové. Naši pozor-

nost upoutávají venkovní toalety, 
jiný název se nenabízí jako kadibud-
ky. „Opět musím zdůraznit, že jsme 
prošli přísnou hygienickou kontrolou, 
bez které bychom provoz nemohli 
zahájit,“ zdůrazňuje Svobodová. 

Poukazuje, že se jedná o kom-
postovatelné toalety, v zimě se tam 
počítá i s přímotopem. Inu, dříve na 
vesnicích musely na takové toalety 
děti v zimě často přes celý dvorek 
a o přímotopu si musely nechat jen 
zdát. Dále se dozvídáme, že školka 
má otevřeno od půl osmé do půl 
páté odpolední.

„Určitě děti učíme žít v souladu 

s přírodou a ohleduplnému jednání 
k ní. Založili jsme tady záhon jahod 
a plánujeme další, aby děti věděly, že 
to také obnáší nějakou práci. Společ-
ně jsme s dětmi na Den stromů jeden 
v areálu zasadili,“ poukazuje Svobo-
dová. 

V budoucnu by ráda navázala 
spolupráci třeba se zahrádkáři či 
s nedalekým Alzheimer centrem. 
„Myslíme si, že spolupráce a setkávání 
dětí se staršími lidmi je velice důležité. 
Nechceme se rozhodně izolovat, chce-
me dětem vysvětlit odlišnosti, se který-
mi se budou setkávat, aby je pochopi-
ly,“ dodává Adéla Svobodová. 

Volnočasový klub Archa Oblast-
ní charity Třebíč nabízí seniorům 
smysluplné využití volného času na 
domech s byty zvláštního určení, 
dříve domy s pečovatelskou službou, 
v Třebíči, v Hrotovicích, a v Náměšti 
nad Oslavou. 

Cílem těchto aktivit je předcházet 
vzniku sociální izolace seniorů, pod-
porují aktivní způsob života seniorů 
a rozvíjí pozitivní mezilidské vztahy. 
Na společných setkáních vzniká také 
důvěrný prostor pro vzájemné sdíle-
ní a pochopení.

Pravidelná setkání probíhají už od 
roku 2012 a program akcí je naplně-
ný společným tvořením, cvičením, 
zpíváním, trénováním paměti, výle-
ty, přednáškami i mezigeneračními 
setkáními například s dětmi z mateř-
ských škol.

„V letošním roce jsme se více zaměři-
li na arteterapeutické programy - výro-
bu keramiky a ruční tisk ubrusů, pro-
tože jsme mohli využít finanční dotaci 
ministerstva kultury v rámci projek-
tu podpory kulturních aktivit osob se 
zdravotním postižením a seniorů,“ 
říká pracovnice Charitní pečovatel-
ské služby Lenka Chalupová.  

Vysvětluje, že při výrobě keramiky 
pod vedením lektorky Zuzany Mor-
kusové se tak mohli senioři naučit 
základním technikám a postupům 
při práci s hlínou, vyzkoušet si deko-
rování keramiky prostřednictvím 

glazur a vnímat hlínu jako výjimečný 
materiál, který pomáhá odkrývat to, 
co by v člověku jinak zůstalo skryto. 

„Práce s hlínou byla pro všechny vel-
mi inspirativní, mnozí byli překvape-
ni, jaké krásné věci mohu sami vyrobit 

i v seniorském věku. Při tisku ubrusů 
s akademickou výtvarnicí Zuzanou 
Krajčovičovou si senioři vybírali pro 
svou tvorbu z několika typů barevných 
ubrusů a mnoha vzorů a tvarů raznic,“ 
informuje Chalupová. 

Výtvarnice učila seniory bar-
vy správně namíchat a následně i 
použít tak, aby vznikly neobvyklé 
barevné odstíny. Ruční tisk ubrusů 
je u seniorů velmi oblíbený, práce s 
vlastní fantazii probouzí v každém 
z nich malého či velkého umělce a 
přes počáteční ostych a obavu, že to 
nebudou umět, se vždy dílo podaří. 

Vlastnoručně originálně tištěný 
ubrus pak mohou senioři použít jako 
dárek pro někoho ze svých blízkých 
nebo ho nechají pro využití klubu 
Archa jako odměnu pro drobné dár-
ce, kteří organizaci podporují. 

„Společná setkávání jsou pro seni-
ory velmi přínosná a díky tomu, že se 
jim podaří také vytvořit zajímavou a 
krásnou věc, mohou hmatatelně zažít 
pocit své vlastní hodnoty, že nepatří 
někam na okraj společnosti, ale mohou 
i ve svém věku přinášet druhým lidem 
radost,“ zdůrazňuje Lenka Chalupo-
vá.     -zt-

RUČNÍ práce přináší seniorům radost. Foto: archiv Charity

Senioři ve volném čase nezahálí
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Děkujeme našim zákazníkům, dodavatelům, partnerům 
a především našim zaměstnancům za spolupráci v roce 2021.

Přejeme Vám pevné zdraví, krásné a poklidné Vánoce
a úspěšný start do roku 2022.

PF 2022
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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

KominictvíČištění 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
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Podpořili nemocného
Osmé kolo florbalové Národní ligy věnovali Snipeři nemocnému Milánko-

vi Řezáčovi. Za účasti rodiny Řezáčových a ve skvělé atmosféře nastoupili k 
utkání týmy Snipers Třebíč a Spartaku Pelhřimov s doprovodem nejmladších 
třebíčských florbalových nadějí. 

Nad utkáním převzala záštitu senátorka Hana Žáková. Po slavnostním 
nástupu týmů předali zástupci obou klubů a senátorka rodině Milánka daro-
vací šeky spolu s propagačními předměty obou klubů - klubovým a dresem 
Snipers pro malého Milánka.   -zt-

Atleti a atletky Spartaku Třebíč 
ukončili sezonu a čeká je její hodno-
cení. Vodítkem budou také medaile 
získané na mistrovství České repub-
liky, případně na mistrovství Moravy 
a Slezska, překonané okresní a kraj-
ské rekordy a také postupy a další 
kvalitní umístění v soutěžích družs-
tev.

Tak jako každý rok budou trené-
ři tajným hlasováním rozhodovat o 
vítězi ankety Atlet Třebíče. Loňské 
prvenství obhajuje Adam Havlíček, 
jehož letos zdobí titul mistra ČR v 
desetiboji v kategorii dorostu. 

Soupeři mu budou především 
Michal Krátký, juniorský šampi-
on ČR v běhu na 400 m překážek 
a účastník MSJ v Nairobi i MEJ v 
Tallinu, Renata Láníková, mistryně 
republiky ve skoku vysokém v kate-
gorii žákyň, a Petr Veleba, veteránský 
šampion v běhu na 100 m překážek, 
který k individuálnímu triumfu při-
dal členství ve smíšené zlaté sprin-
terské štafetě a také stříbro z běhu na 
400 m překážek. 

Dalšími adepty na nejvyšší mís-
ta v anketě, která měla premiéru v r. 
1994, jsou Ondřej Veselý, stříbrný na 
MČR juniorů v běhu na 400 m pře-
kážek a jednadvacátý na MEJ. Stejně 
jako veterán Veleba, i on uspěl ve šta-
fetě: společně se čtvrtkaři Michalem 
Krátkým Adamem Trojanem a Kryš-
tofem Průšou si přivezli stříbro z 
republikového šampionátu juniorů. 

Stříbrný kov, tentokrát za úspěch v 
běhu na 300 m při MČR žactva, zdo-
bí i Ondřeje Loupala a také veterána 
Karla Konečného. Ten skončil druhý 
mezi steeplaři a navíc třetí mezi sko-
kany o tyči. 

Výčet medailistů uzavírá oštěpařka 
Denisa Zahrádková, majitelka bron-
zu v kategorii dorostenek. Na úrovni 
moravskoslezské zaznamenala nej-
větší úspěch mladší žákyně Beata 
Meschková, která na MMS zvítězila 
v pětiboji.

Mezi novými krajskými rekordma-
ny najdeme z třebíčských atletů a 

atletek Jakuba Janečka, který dopra-
vil dorostenecké kladivo do vzdále-
nosti 53,04 m, a Renatu Láníkovou, 
která výkonem 172 cm překona-
la nejlepší výkon nejen žákyň, ale i 
dorostenek. V tabulkách okresních 
se změnilo zápisů hned devět, z toho 
čtyři v kategorii dospělých: Adam 
Havlíček v tyči (470 cm), kvarteto 
Krátký Veselý Trojan Průša na 4 x 
400 (3:17,94 min), Veronika Dvo-
řáková (za svobodna Janíčková) na 
100 m (12,41 s) a Eva Remešová v 
disku (40,04 m). O zbylé změny se 
postaralo žactvo: Ondřej Loupal na 
300 m (36,06 s), Viktorie Kulhánko-
vá na 60 m (7,90 s), 100 m (12,62 s) 
a 150 m (18,93 s) a čtveřice Mitys-
ková Láníková Fialová Kulhánková 
na 4 x 60 m (30,14 s).

Atletika je částečně i sportem 
kolektivním. Z družstev v červeno-
černých dresech se v právě uzavřené 
sezoně dařilo zejména mužům, kte-
ří obsadili v I. lize 2. příčku, čímž si 
vybojovali postup do kvalifikace o 
extraligu. Ta proběhla jednokolově 
v Olomouci, Třebíčáci v ní skonči-
li sedmí, což po přičtení nejlepších 
šesti celků z extraligy, které se utka-
ly o titul mistra republiky družstev, 
znamená 13. místo v ČR. 

Ženy byly v moravské skupině II. 
ligy čtvrté, což také znamenalo prá-
vo postupu do kvalifikace o vyš-
ší soutěž. Mladičký celek však této 
možnosti nevyužil, protože by musel 
nastoupit oslaben o několik žákyň, 
které ve stejném termínu čekala 
postupová soutěž jejich věkové kate-
gorie. Ta se místopisně nesprávně 
jmenuje mistrovství Čech, v našich 
krajích se jí přesněji říká mistrovství 
Čech a jihozápadní Moravy. 

Žákyně Spartaku se do ní probojo-
valy po vítězství v přeboru Vysočiny 
a obsadily sedmou příčku. Prvenství 
na Vysočině dosáhla také družstva 
juniorů, dorostenců a mladších 
žákyň, juniorky a dorostenky skonči-
ly druhé, žáci třetí a mladší žáci čtvr-
tí. Milan Zeibert

Atleti mají za sebou sezonu 
plnou medailí a rekordů

Po velmi krátké loňské kvadriat-
lonové sezóně, kdy proběhly kvů-
li covidovým omezením pouze tři 
závody, dva v Maďarsku a jeden 
v Německu, a Světový pohár byl 
vyhodnocen pouze neoficiálně, se v 
roce 2021 podařilo většinu plánova-
ných závodů uskutečnit. 

Bylo jich sedm - ve Velké Britá-
nii, Německu dva, Maďarsku, České 
republice, Polsku a Španělsku. Podle 
nových pravidel se do závěrečného 
hodnocení započítávaly tři nejlep-
ší výsledky a následně za každý dal-
ší závod se přičítaly bonusové body 
(+100 b). Bodovalo celkem 36 žen a 
153 mužů z deseti zemí.

Třebíč měla v seriálu Světového 
poháru 2021 dvojí zastoupení. V kat.
mužů 70+ se Zdeněk Mikoláš (Klub 
ledních medvědů) umístil na 3. mís-
tě za Peterem Appeltem (SRN) a 
Polákem Jerczym Gendekem. V kat. 
60-69 let zvítězil Petr Mejzlík (TJ 
Spartak) před Polákem Slawomirem 
Kaluzinskim a Berndem Schellerem 
z Německa. V celkovém pořadí jej 
zisk 2 702,4 b vynesl na 7. místo.

Celkové pořadí ovládl Ferenc Csi-
ma (HUN). Druhé místo obsadil 
Krzysztof Wolski (POL) a třetí Leoš 
Rousavy (CZE). Vítězem Nations 
Trophy, soutěž národů, se letos sta-

lo Německo. Druhé místo obsadila 
Česká republika a třetí Španělsko.

„Tak se mi podařilo dotáhnout Světo-
vý pohár ke zdárnému konci a po dvou 
letech zase zvítězit. Letošní sezóna byla 
vydařená po všech stránkách nejen v 
kvadriatlonu, ale i v triatlonu a aquat-
lonu,“ okomentoval sezonu Mejzlík. 
 -zt-

POHÁR pro vítěze.

Petr Mejzlík vítězem 
Světového poháru 2021

Závody gymnastek v Příbrami 
23. října měly ojedinělou atmosfé-
ru. Sešly se tam týmy z celé Čes-
ké republiky a podle trenérky Hany 
Machátové to bylo opravdu velké 
shledání a na všech zúčastněných 
byla vidět radost z návratu na závod-
ní plochu. 

Třebíčský oddíl vyjel na závody s 
nejstarším týmem děvčat, která závo-
dí v kategorii Junior A, tato kategorie 
závodí podle mezinárodních pravidel 
a jsou v ní děvčata ve věku do 16 let.

„Dívky z Třebíče, i přes značnou ner-
vozitu, předvedly skvělý výkon. Pouze 
s jedním pádem na trampolíně se jim 
podařilo vybojovat nejcennější kov a 
trenéři na ně byly právem hrdí. Druhý 
skončil tým z Bohemians Praha a třetí 
z Trutnova,“ sdělila Machátová.

Pouze o pár dní později, na státní 
svátek 28. října, se konalo odložené 
Mistrovství ČR v Olomouci. Závod 
kategorie Junior A byl na pořadu 
jako poslední, tedy až ve večerních 
hodinách. 

„I přes vypětí všech sil se nepodaři-
lo děvčatům získat dostatečný počet 
bodů, a tak si tentokrát musely vymě-
nit místo s děvčaty z Prahy. Do Třebí-
če tedy putovalo krásné druhé místo,“ 
informovala Machátová. 

Složení týmu Třebíče: Sára Černá, 
Ema Zušťáková, Veronika Žižková, 
Štěpánka Lapešová, Pavla Petríko-
vá, Elena Honsová, Marika Mařano-
vá, Natálie Staňková, Natálie Krátká, 
Ema Jensen, Magdaléna Svobodová. 

„Běžně se mistrovství koná celý 
víkend. Vzhledem k momentální situaci 
se vše muselo vměstnat do jednoho dne 
a bylo to náročnější pro všechny zúčast-
něné. I přes to, že se třebíčský tým mohl 
naplno vrátit do tělocvičny až v létě, 
vysloužil si pochvalu za předvedený 
výkon od předsedy technické komise 
TeamGym ČR Petra Grygy,“ vzpomí-
nala Machátová.

TŘEBÍČSKÉ gymnastky patří ke špičce v celostátním měřítku.
 Foto: archiv oddílu

Přes výpadek gymnastky potěšily

Zdůraznila, že pro celý oddíl byl 
poslední rok více než náročný. Vše 
bylo omezeno nebo úplně zavřeno 
a bohužel se jednalo i o sportoviš-
tě. Připomněla, že sportovní gym-
nastky z Třebíče z oddílu Gym club 
Třebíč trénují ve školní tělocvičně, 
v Základní škole Bartuškova. 

„Byly tedy společně se svými trené-
ry na více než rok odtrhnuty od toho, 
co mají rády, co je baví, díky čemu se 
cítí lépe a díky čemu našly přátele na 
celý život. Sport jako je TeamGym 
se bohužel nedá dělat on-line nebo 
někde venku na trávníku,“ zdůraznila 
Machátová. 

Upozornila, že tento sport potře-
buje speciální nářadí, ideálně speci-
ální tělocvičnu, která v České repub-
lice není ani jedna. „Samozřejmě 
děvčata dostávala od trenérů různé 
úkoly, soutěžily na dálku například v 
počtu kliků, dřepů a podobně, ale kla-
sický trénink v tělocvičně ničím jedno-
duše nenahradíte.

Naplno se tedy mohli všichni do tělo-
cvičny vrátit až v létě, kdy nejstarší děv-
čata odjela s trenéry na soustředění do 
Itálie. Po návratu se začalo pozvolna, 
i když první závody pomalu ťukaly na 
dveře,“ dodala trenérka Machátová.
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - 
Klubovna u rybníka „Babák“, kontakt 

Ing. Ladislav Tomáš, 
tel: 776 143 134

Konání akcí dle epidemiologic-
ké situace. Sledujte nařízení vlády. 
Informaci o konání si vždy předem 
ověřte.

4. 12., 11. 12., 18. 12. 2021 každý 
individuálně.

26. 12. 2021 Štěpánský pochod, 
vánoční výšlap, start v Třebíči na 
Karlově náměstí od sochy Cyrila a 
Metoděje v 8.30 hod, trasy 12, 18 
a 21 km. Společně po trase Třebíč - 
Lubí - Ptáčov - Hostákov (8 km). V 
Hostákově posezení s občerstvením, 
obdržení pamětních listů. Zpátky: 

a) do Vladislavi na vlak (+4 km), 
odjezd 12.09, 14.09, 16.09, b) přes 
Strážnici, kolem Klapůvky a Trnavy 
do Třebíče (+10 km), c) přes Vla-
dislav a Hluboček do Třebíče (+13 
km).

Od 12. 12. 2021 se mění jízdní řá-
dy. Následující odjezdy podle sta-
rých JŘ.

30. 12. 2021 Blatnice - Ohra-
zenice - Příštpo - Stříbrná hora - 
Myslibořice - Svatocheň (16 km) 
nebo Jaroměřice nad Rokytnou - 
Příložany - Myslibořice - Svatocheň 
(10 km). Odpoledne setkání v lese 
Svatochni u starobylého památného 
dubu. Odjezd autobusem z Třebíče 
AN v 8.00, 9.00. Návrat autobusem 
z Myslibořic v 16.20 / z Jaroměřic 

Turistika
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Třebíčské noviny

Přijetí úspěšných sportovců na radnici se stalo v 
Třebíči hezkou tradicí. Starosta města Pavel Pacal a 
místostarosta Pavel Janata tentokrát mohli pozvat 
čerstvé mistry České republiky i Evropy a vítěze nad-
stavbové části nejvyšší baseballové soutěže, aby jim 
poděkovali za vzornou reprezentaci Třebíče.

Největší důraz klade baseballový klub Nuclears na 
mládežnické kategorie, v nichž vidí největší budouc-
nost tohoto sportu na Vysočině. Na radnici tak moh-
ly zamířit hned tři kategorie, které dovezly medaile z 
vrcholných republikových turnajů, a také reprezen-
tanti. Mezi nimi i Jakub Čevela a Pavel Jozek junior, 

letošní mistři starého kontinentu mezi kadety.
Za Českou republiku letos bojovali také další hráči 

Nuclears. Jakub Kliner došel s žákovskou reprezen-
tací až do finále mistrovství Evropy žáků a dovezl z 
Belgie stříbro. Lukáš Smejkal pak startoval na evrop-
ském šampionátu juniorů v Itálii a Lukáš Pacal sbí-
ral cenné zkušenosti s reprezentací do 23 let na mis-
trovství světa v Mexiku, kde hned na úvod český tým 
senzačně porazil domácí výběr, který na šampionátu 
obhajoval titul.

Seniorský tým Třebíče na radnici tentokrát zastu-
poval americký trenér Jeff Barto a tři mladí odcho-

vanci třebíčského klubu s reprezentačními zkuše-
nostmi. Muži byli letos asi nejblíž k postupu do 
play-off extraligy. Přestože jim nakonec do nejlepší 
šestky chybělo jen pár vítězství, v následující nad-
stavbové části o udržení nejvyšší soutěže jasně pro-
kázali své kvality, když vyhráli všechna utkání a stali 
se jejími jasnými vítězi.

O budoucnost baseballu ve městě se sportovní 
manager klubu a trenér mistrů ČR v kategorii star-
ších žáků Pavel Jozek nebojí. Do úspěšných týmů zve 
i nové zájemce. K dispozici jim budou kvalitní trené-
ři i moderní zázemí sportovního areálu Na Hvězdě.  

ÚSPĚŠNÉ baseballisty klubu Třebíč Nuclears přijali na radnici starosta města Mgr. Pavel Pacal a místostarosta Ing. Pavel Janata. Mezi pozvanými hráči nechyběli 
medailisté z domácích šampionátů včetně mistrů ČR, reprezentanti v čele s mistry Evropy mezi kadety, ani zástupci mužů, kteří uhájili pro Třebíč účast v nejvyšší base-
ballové soutěži. Foto: Tomáš Kliner

Úspěšné baseballisty přijal starosta

vlakem v 16.31, 18.38 nebo busem v 
16.30, 17.35, 18.35.

31. 12. 2021 Na Pekelňák – každý 
individuálně.

31. 12. 2021 Výstup na Javořici s 
Vlastou Javořickou „Za studenský 
knoflík“, turistický pochod, start 

libovolný. Každý si volí začátek pod-
le sebe - Horní Cerekev, Horní Ves, 
Jihlávka, Řásná, Mrákotín, Studená, 
Telč, Světlá. Cíl vrchol Javořice 12.00 
- 15.00 hodin (občerstvení, pamětní 
list, knoflík). Odjezd vlakem z Třebí-
če hl. n. v 6.50, 8.50. Návrat z Janštej-
na autobusem v 14.20, 15.19, 16.20 
a v Batelově přestup na vlak. -zt-

Symbolický rámec mají výsledky 52. 
ročníku Běhu Libušiným údolím. Jas-
ným vítězem hlavního závodu, který 
se běhá jako Memoriál Milana Wer-
la, se stal svěřenec Jana Nechvátala 
David Nezveda. Davidův trenér byl 
účastníkem hned prvního ročníku 
Běhu Libušiným údolím a jeho dru-
hý ročník také vyhrál. V té době už byl 
několikanásobným vítězem nejstarší-
ho třebíčského závodu, Běhu Loren-
zovými sady. 

Nikdy však nemohl nastoupit ke 
zbývajícímu ze tří nejtradičnějších 
místních běhů, k Velké ceně města 
Třebíče. Ta měla v době jeho aktivní 

činnosti dlouholetou pauzu a to, že 
se od r. 1995 zase běhá, je také jeho 
zásluha. I díky němu se tak Nezveda 
mohl letos v létě zapsat mezi její vítě-
ze, a když teď přidal i skalp v Libuši-
ně údolí, zbývá mu k dobytí třebíčské 
běžecké trojkoruny vyhrát na jaře také 
v Lorenzových sadech.

Milana Werla, někdejšího závodníka 
a později dlouholetého organizátora 
třebíčské atletiky, jehož jméno závod 
připomíná, by možná víc než výkony 
nejlepších zajímalo obsazení mládež-
nických kategorií. Kdo letošní sou-
peření nejmladších běžců a běžkyň v 
Libušině údolí sledoval, musel by mu 

potvrdit, že o budoucnost třebíčské 
královny sportů netřeba mít obavy.

Z výsledků 52. ročníku Běhu 
Libušiným údolím: Memoriál 
Milana Werla na 4,5 km: Muži: 1. 
Nezveda (Spartak Třebíč) 17:38, 2. 
Koukal (Přibyslavice) 19:10, 3. Bohu-
slav 22:21. Ženy: 1. Burešová 21:53, 
2. Davídková 27:48. Žáci 1600 m: 
1. Dobrovolný (všichni Spartak Tře-
bíč) 5:44, 2. Zmrhal (Velké Meziříčí) 
5:57, 3. Zásměta 6:05. Žákyně 1600 
m: 1. Mikulášová 6:31, 2. Kulhánko-
vá 6:43. Ml. žáci 1200 m: 1. Doležal 
4:55, 2. Zima 5:11, 3. Vohlídka 5:39. 
Ml. žákyně: 1. K. Radvanová 2:26, 

2. Meschková 2:36, 3. M. Radvano-
vá 2:39 (všichni Spartak Třebíč). Pří-
pravka: St. hoši 600 m: 1. Mikuláš 
(Hostákov) 2:08, 2. Sedlář (Spartak 
Třebíč) 2:11, 3. Kopuletý (Náměšť 
nad Oslavou) 2:17. St. dívky 600 m: 
1. 1. Janková (Spartak Třebíč) 2:12,2. 
Rousková 2:26. Ml. hoši 400 m: 1. 
Kuna (Náměšť nad Oslavou) 1:33, 
2. Meschka (Spartak Třebíč) 1:37, 3. 
Krumpholz (Náměšť nad Oslavou) 
1:43. Ml. dívky 400 m: 1. Kotaso-
vá 1:31, 2. Velebová 1:37 (obě Spar-
tak Třebíč), 3. Běhalová (Náměšť nad 
Oslavou) 1:39. Milan Zeibert

David Nezveda vyhrál Memoriál Milana Werla
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Hledáme
Obrábece kovu

32-38 000 Kc

Montázní techniky 

28-35 000 Kc

PRACUJTE 
V TŘEBÍČI
NA JEDNU 
SMĚNU
prace@fraenkische-cz.com

 770 18 18 18
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