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Výstavba obchvatu
se stále připravuje
Řidiči vědí, že Třebíč obchvat
nutně potřebuje.
� Antonín Zvěřina

V bodě 15 dubnového třebíčského zastupitelstva měli členové rozhodnout o prodeji pozemku. To již
projednávali na 5. zasedání města 9.
prosince 2021 a rozhodli o prodeji s
výměrou čtyři tisíce metrů čtverečních za kupní cenu téměř 1,4 milionu korun.
Ředitelství silnic a dálnic s tímto prodejem souhlasilo, neboť díky
tomu nebude muset do projektu
obchvatu zahrnovat přístupovou
komunikaci pro obsluhu žádané
části pozemku. Zdánlivě banální
bod rozvířil diskuzi, která se prodeje zdaleka netýkala.
Opozice jej využila, aby zdůraznila, že jejím cílem je zastavit výstavbu plánovaného obchvatu města s nápadem vybudovat obchvat
v jiné trase.
Během diskuze z úst ani jednoho
řečníka nevyplynulo, jak toho chce
dosáhnout.
Zda má v záloze nějaká stanovisko kompetentních orgánů, která
by tento záměr podpořila. Starosta Pavel Pacal zdůraznil, že výstavba plánovaného obchvatu je jediná
možnost, jak přetíženému centru

města odlehčit.
Tam se tvoří téměř každý den
v kteroukoli hodinu i několikakilometrové kolony, které tíží většinu
řidičů, již Třebíčí projíždějí. Třebíčské noviny se na stanovisko zeptaly
investora akce Ředitelství silnic a
dálnic (ŘSD) ČR.
„V rámci přípravy obchvatu Třebíče
se nacházíme ve fázi územní přípravy. V současné době probíhá inženýrská činnost za účelem podání společné
žádosti za účelem vydání územního
rozhodnutí a posouzení vlivu stavby
na životní prostředí (EIA), přičemž
s podáním žádosti počítáme v řádu
několika měsíců. V přípravě stavby
pokračujeme podle stanoveného plánu a nejsou nám známé žádné skutečnosti, které by byly důvodem k jejímu zastavení,“ sdělil mluvčí Martin
Buček.
Pokračoval, že plánovaný obchvat
je sice jednou ze staveb dopravní
infrastruktury mající vztah k výstavbě pátého bloku Jaderné elektrárny
Dukovany, svůj význam má především pro město Třebíč, kde je dlouhodobě nevyhovující dopravní situace na silnici I/23 a na průtah městem
napojených krajských komunikací II.
třídy. Plánovaný obchvat právě tuto
dopravu z centra vyvede.
(Pokrqačování na str. 2)
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ČARODĚJNÝ REJ. Oslavy posledního dubnového dne se konaly na mnoha místech
v Třebíči. Už v pátek 29. dubna odpoledne si čarodějnice daly sraz na hřišti u
Domu dětí a mládeže.
Foto: Antonín Zvěřina
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Část Morany skončila v řece Jihlavě
Bílá sobota se nesla v duchu
velikonočních tradic, zima ale
zdaleka neskončila.
� Antonín Zvěřina

Víte, jak vypadá Morana? Symbol
zimy? S kterou se určitě v polovině dubna chceme rozloučit? Ti, kdo
přišli na Bílou sobotu velikonoční na
nádvoří třebíčského zámku, se přesvědčili, že je to bytost nevzhledná,
vysoká, klátící se ze strany na stranu
s dlouhýma rukama.
Ale to nebyl jediný účel, proč se na
nádvoří shromáždilo tolik lidí. Bílá
sobota je den, kdy zvony, které odletěly do Říma, ještě nahrazují nejrůznější hrkačky a klapačky. Proto se
dopoledne nádvoří rozeznělo různými druhy hlučných přístrojů.
K dispozici jich bylo opravdu hodně, takže se na každé příchozí dítě dostalo, Muzeum Vysočiny Třebíč jich díky vodním skautům mělo
dostatek. A pak už se průvod vydal
na cestu. Na nádvoří nechyběl farář
z farnosti baziliky sv. Prokopa Pavel
Opatřil. Přiznal, že se nikdy hrkání
neúčastnil, ale na jednom ze svých
působišť zvony v kostele hlučná
hrkačka nahrazovala.
Jaký dokáží hrkačky způsobit hluk,
to se mohli účastníci průvodu přesvědčit v průchodu z nádvoří zámku na ulici 9. května. Až uši, obrazně řečeno, zaléhaly. Průvod se vydal
do židovského města, Morana téměř
v čele, někteří chlapci nedočkavci
s hrkačkami ji ovšem předehnali.
Na několika místech se lidé zastavili a písní a říkánkou přivolávali
jaro. Bylo to zapotřebí, foukal studený severák, který všem dokazoval, že zima se nadvlády ještě zdaleka
nevzdala.
Naposledy se průvod zastavil u láv-

LIDÉ na Bílou sobotu Moranou vyháněli z Třebíče zimu.
Foto: Antonín Zvěřina
ky, která spojuje Zámostí s centrálním dili z Hrádku přes židovskou čtvrť, pak
Karlovým náměstím. Tady Morana se domluvila spolupráce s muzeem,“
symbolicky ukončila svoji nadvládu pokračovala. A hrkání má za cíl přia její hlava letěla do proudu řeky Jih- volat zvony z Říma, oslavit velikonočlavy. Všichni si určitě oddychli, že je ní svátky a skoncovat se zimou.
zima definitivně minulostí, i když ten
To ten den rozhodně nebylo všechden ne a ne z Třebíče zmizet.
no. Odpoledne se na řece Jihlava
Průvod hrkačů skončil, ale veliko- konal veslařský závod, který pořádali
noční idyla zdaleka nekončila. Zájem- zmiňovaní skauti. Teplota rozhodně
ci putovali dál do Centra tradiční jaro nepřipomínala, pohybovala se
lidové kultury v ulici Cyrilometoděj- kolem pěti stupňů nad nulou. Když
ská, kterému se přezdívá Šmeralák, ve stejných místech plavali v řece v
podle rodiny, která tam bydlela.
prosinci otužilci, měli počasí podobA tady si děti mohly namalovat né, pouze jim svítilo na plavání sluvajíčko nebo uplést pomlázku. Mla- níčko. A vodáci soutěžili o Lorenzovu
díci skauti jim toto umění předvádě- stuhu.
li a malé dovedy tomuto umění učili.
A když už jsme u toho hrkání, člověPlést pomlázku ze šesti proutků? To ka to přímo nutí se přenést o několik
snad ne! Snad z osmi. Ale šikovné desítek let a připomenout si období
ruce dokázaly zvládnout i tuto nástra- kolem Velikonoc v dětství. V mé rodhu.
né Stříteži bylo hrkání výsadou dětí,
Eva Novotná z Muzea Vysočiny Tře- které chodily do místní střítežské škobíč vysvětlila, že už před léty hrkání ly. Kdo přestoupil na základní školu
pořádali třebíčští vodní skauti z pří- do Třebíče, už neměl nárok.
stavu Žlutá ponorka. „Původně choChodilo se třikrát, možná čtyři-

Novým předsedou okresní
komory se stal Petr Šmejkal

Shromáždění delegátů Okresní
hospodářské komory (OHK) Třebíč
zvolilo na svém zasedání nové představenstvo pro nadcházející tři roky.
Předsedou se stal Petr Šmejkal,
majitel třebíčské firmy B-technik.
Místopředsedou pak Aleš Dokulil,
jednatel NUVIA Dosimetry a post
místopředsedy obhájil Petr Škarabela, jednatel Kapucín – Repro.
Dosavadní předseda Okresní hospodářské komory Třebíč Richard
Horký, který působil ve vedení od
roku 2014, se rozhodl dále ze zdravotních důvodů nekandidovat.
V úvodu Horký poděkoval za spolupráci a krátce shrnul významné
události, u kterých OHK Třebíč stála. „Čeká nás hodně práce a já se na
ni společně s kolegy velmi těším,“ konstatoval po zvolení Šmejkal.
Informoval, že OHK bude pokračovat v nastaveném směru hospodářské komory a podporovat veškeré úsilí směřující k výstavbě nového

PŘEDSEDOU okresní hospodářské komory se stal Petr Šmejkal, na snímku muž
s brýlemi a vázankou.
Foto: Antonín Zvěřina
jaderného bloku v Dukovanech.
„Chceme i nadále spolupracovat v
partnerském programu se střednímu školami a odbornými učilišti pro
zajišťování výchovy kvalitních pracovníků, které jako zaměstnavatelé trvale
potřebujeme,“ zdůraznil Šmejkal.
Za podstatné považuje kvalitní

poskytování servisu členům, hájení
jejich zájmů a nabídku zajímavých
školení. „V neposlední řadě se chceme
zaměřit na podporu a rozvoj cestovního ruchu na Třebíčsku ve spolupráci s
destinační kanceláří Třebíčsko-moravská Vysočina,“ doplnil předseda
OHK Petr Šmejkal.
-zt-

krát denně, učitel Jan Přibík nám tyto
pochůzky toleroval a věděl, že v tomto období to se soustředěním na učivo bude poněkud horší. Zejména
ranní hrkání bylo velice půvabné,
na východě nad Klučovskou horou
se rozednívalo a omývali jsme se
ve strouze vodou, pozor, tekla tam
z blízké studny, takže byla naprosto
čistá.
Samozřejmostí bylo modlení
v kapličce na návsi, a sobota ráno
patřila vybírání odměn za naši činnost. Každá koruna byla vítaná,
blížila se přece pouť svatého Marka.
Pan řídící pak peníze v sobotu ve
škole po přepočítávání rozděloval,
vedli jsme si přesné záznamy, kdo
kolikrát chodil a podle toho výše
odměny na každého připadala.
Ale Bílá sobota zdaleka nekončila. Odpoledne si skauti vyzkoušeli,
jak chutná projížďka po řece Jihlava.
Počasí je rozhodně neodradilo, i když
bylo možná horší než v prosinci, kdy
se na stejném místě koupali otužilci.

P. Jakub Holík
ukončil službu
P. Jakub Holík, dlouholetý správce
farnosti baziliky sv. Prokopa v Třebíči, požádal biskupa Tomáše Holuba o
uvolnění ze služby generálního vikáře plzeňské diecéze a svého diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho v Brně
o propuštění z kněžské služby. Důvodem je delší kněžská krize spojená s
navázáním partnerského vztahu, což
mu brání dále pokračovat v pravdivém
kněžském životě.
Po domluvě obou biskupů byl P.
Holík uvolněn ze služby generálního
vikáře k 1. květnu a nebude dále vykonávat kněžskou službu. Nadále bude
vykonávat funkci ředitele kurie až do
dalšího rozhodnutí. „Děkujeme Jakubovi za jeho službu generálního vikáře
v naší diecézi a přejeme mu v životě vše
dobré,“ píše se v prohlášení plzeňského
biskupství.
-zt-

Výstavba...
(Dokončení ze str. 1)
„Je zcela legitimní, že subjekty dotčené příslušným správním řízením a
další subjekty, u kterých to příslušný
zákon předpokládá, mohou v rámci
těchto řízení podávat námitky, případně využívat opravné prostředky v souladu a na základě zmocnění příslušné zákonné právní normy,“ přiznává
Buček.
ŘSD ČR přísluší řádně stavbu připravit v souladu s projektovou dokumentací, která v jednotlivých fázích
implementuje rozhodnutí příslušných správních orgánů, bez ohledu
na hodnocení kroků jednotlivých
účastníků řízení realizovaných v souladu se zákonem.
„V této souvislosti je třeba zmínit, že
pokud je to možné, snažíme se s jednotlivými subjekty nalézt maximální
shodu na řešení v rámci připravované stavby. Aktuálně, s ohledem na fázi přípravy, předpokládáme zahájení výstavby obchvatu v závěru roku
2026,“ doplňuje mluvčí Buček.
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Klub pomáhá maminkám

Soutěž zná své vítěze. Snímky
se představí na výstavě
V roce 2021 proběhl již 13. ročník
fotografické soutěže.
Fotografové mohli po celý rok
zasílat své snímky na téma „Třebíč
v maličkostech“. Hodnotící komise
vybrala vítězné snímky, které budou
s dalšími nejlepšími vystaveny v
expozici v Předzámčí od 5. května
do 26. června.
Za celý rok 2021 bylo do soutěže
zasláno celkem 136 fotografií a zapojilo se 29 především neprofesionálních fotografů.

MAMINKY mají možnost umístit na nezbytnou dobu dítě do dětského koutku.
Foto: Antonín Zvěřina
Dětský klub Srdíčko v Třebíči čuje Dusilová.
nabízí svoje služby zhruba od poloNetají, že taková služba v Třebíči
viny dubna. Autorkou projektu a chyběla a byl to její celoživotní sen.
vedoucí je Jana Dusilová. „Nabí- Přiznává, že najít vhodné prostory
zí podobné služby jako dětská skupi- nebylo snadné. Nakonec se to podana nebo mateřská škola,“ vysvětluje. řilo v objektu v Jungmannově ulici.
Nabízí služby pro rodiče dětí od půl Těší ji, že od prvního dne zaznameroku věku do zahájení povinné škol- nala mezi maminkami o službu veliní docházky.
ký zájem.
„Individuálně rozvíjíme všechVýbavu klubu se podařilo získat
ny jejich schopnosti a nadání dítěte. díky darům a Jana Dusilová nastiSlužba vznikla z toho důvodu, aby ňuje, že tam skončilo i mnoho vybamaminka na mateřské dovolené moh- vení po jejich dětech. Pokud jde o
la jít navštívit třeba lékaře či kadeřnici, jídlo, maminky mohou dětem jídlo
nakoupit,“ poukazuje Dusilová.
připravit podle jejich libovůli. Ale
Plánuje i zřízení kroužku Šikov- jídlo bude připravovat případně i
né ručičky, který by byl k dispozi- klub. „Budeme se opravdu přizpůsoci v odpoledních hodinách. „Dopo- bovat maminkám, které takovou služledne ale chceme program cílit podle bu potřebují,“ uzavírá Jana Dusilová.
nálady dítěte. Může si jen hrát, ale ně-ztco tvořit, tancovat, sportovat,“ nazna-

Dopravní omezení
ZUŠ Open v ulici Soukopova
Ve čtvrtek 26. května bude od 14
do 18 hodin uzavřena část parkoviště v ulici Soukopova, z důvodu konání kulturní akce ZUŠ Open.

Třídenní Beer house
na Podzámecké nivě
Od 19. května od 7 do 22. května
do 20 hodin bude úplně uzavřeno

veřejné parkoviště v ulici Pod Zámkem. Od 20. května od 14 do 21.
května do 24 hodin bude uzavřena
také komunikace v této ulici.

Soutěž na Polance
V sobotu 28. května bude od 9 do
16 hodin úplně uzavřeno parkoviště
v ulici Polanka, z důvodu pořádání
akce Soutěž o zlomenou poloosu.
-zt-
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Pořadí vítězů:
1. Marián Runkas, fotografie
„Nový měsíc a čas“
2. Blanka Hromicová, fotografie
„Tohle je moje město“
3. Jaroslav Patočka, fotografie
„Podzim v Libušině údolí“
Čestné uznání: Jaroslav Patočka,
fotografie „Noc kostelů“
Výstava bude zahájena vernisáží
4. května v 17 hodin a její součástí
bude i slavnostní vyhlášení a ocenění autorů nezdařilejších snímků soutěže.
-zt-
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Krajskou soutěž adeptů herectví
přivítala Třebíč v Národním domě

Krajská soutěž dětských divadel
a dětských recitátorů se letos konala v pondělí 25. dubna v Třebíči.
V Národním domě ji pořádal tamní
Dům dětí a mládeže Třebíč.
Lektorský sbor, několikrát se členové ohradili proti názvu porota,
pracoval ve složení Jaroslav Provazník Artama Praha, Jakub Hulák Artama Praha, Tomáš Mohapl Doležal
Lužánky, Kraj Vysočina zastupoval
Jaroslav Dejl.
Čestné uznání si odvezly soubory
Divadlovník Základní umělecká škola Třešť za představení Pohádky po
telefonu a Zebry ze západu Základní
umělecká škola Jihlava za hru Kapr
mezi námi.
Postup sbor přiřkl souboru Hadr
Základní škola Havlíčkova Jihlava za
představení O upatlaném jedlíkovi,
souboru Struhadlo Dům dětí a mládeže Třída Legií Pelhřimov) za hru
Pelhřimovské pověsti a souboru Velký Bloud Základní umělecká škola
Jihlava za představení Na Hromnice
o hodinu více
Krajské kolo dětské sólové recitace
pořádal Dům dětí a mládeže Třebíč o
den později ve svém sídle. Porota pracovala ve složení Jaroslav Dejl Třebíč,
Markéta Nekudová Třebíč a Kateřina
Petrlíková Nové Město na Moravě.
V první kategorii a krajského kola soutěže dětské sólové recitace 2. a
3. tříd čestné uznání obdrželi Eliška
Hahnová Základní škola Světlo Třebíč, Markéta Zrzavá Základní škola
Žďár nad Sázavou a Vojtěch Ligmajer
Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubranou.

VÁCLAVSKÉ divadélko z Třebíče vyžadovalo i spolupráci diváků.
Foto: Antonín Zvěřina
Ve druhé kategorii zástupců 4. a
5. tříd stejná porota udělila čestná
uznání Nikole Zedníčkové Základní
škola Husova, Náměšť nad Oslavou a
postup do celostátního kola si zajistili
Filip Chlupáček Základní škola Benešova Třebíč a Eliáš Hrubý Základní
škola a Mateřská škola Rynárec.
V dalších dvou kategoriích porota
pracovala ve složení Jaroslav Provazník Artama Praha, Jakub Hulák Artama Praha a Radka Blatná Brno.
V kategorii 6. a 7. tříd si postup
zajistily Nela Sochorová Katolické
gymnázium Třebíč a Tereza Polanská
Základní umělecká škola Jana Štursy
Nové Město na Moravě.
Čestné uznání v kategorii 8. a 9. tříd
porota udělila Safiya Šato Základní
umělecká škola Náměšť nad Oslavou

a postup vybojoval Antonín Drdla
Základní umělecká škola Jana Štursy
Nové Město na Moravě.
Záštitu nad oběma soutěžemi převzala senátorka Hana Žáková. „Moc
mě těší, že na Vysočině divadlo a recitace mají své místo. Sama jsem divadlo v rodném Koněšíně hrála a dokonce
i režírovala, ale teď na to nemám tolik
času,“ ocenila všechna vystoupení.
Třebíč zastupovalo Václavské divadélko při Základní škole HorkaDomky. Jeho vedoucím je dlouhá
léta Irena Nahodilová. Vzpomínala, že původně se divadlo jmenovalo
Kašpárci. Letos si divadlo připravilo cimrmanovskou hru Vyšetřování
ztráty třídní knihy.
„Tohle představení jsem toužila zahrát
deset let, ale sestava dětí nikdy nebyla

taková, abych se do toho pustila. Aby to
dokázaly sehrát děti od třinácti do patnácti let. Tahle sestava se na to hodila,“
přiznala Nahodilová.
Soubor už odehrál téměř deset
představení, hrál pro rodiče i bývalé
zaměstnance školy u příležitosti Dne
učitelů.
„Jsem ráda, že se přehlídka koná, že
se mohou děti ukázat i v jiném světle
než při výuce. A oceňuji třebíčský Dům
dětí a mládeže na čele s ředitelkou
Jaroslavou Pavlíčkovou, že něco takového dokázal zorganizovat,“ zdůraznila Nahodilová.
Filip Heřman ztvárnil roli ředitele
a připustil, že originál hry několikrát
viděl. „Humor Divadla Járy Cimrmana mám rád, je inteligentní, líbí
se mně,“ přemítal. Osmák v divadle
působí od druhé třídy.
O herecké dráze zatím neuvažuje,
chce vystudovat gymnázium a pak
uvidí. „Hraní mě baví, rád si v budoucnu třeba zahraji jen amatérsky. Je při
tom legrace, i když je to i práce,“ přiznal Heřman.
Mikeš Brátka hrál roli učitele, kterou v originále ztvárnil Zdeněk Svěrák. „Nechtěl jsem jej přímo kopírovat,
ale je možný, že něco z něj tam bylo,“
naznačil. Naučit se text nebyl pro něj
problém, divadlu se věnuje od první
třídy.
Vzpomínal, že v pohádce o Popelce hrál macechu, tato role mu utkvěla v paměti. A zahrál si i záporáka, což
pro něj taky byla výzva. „Rád bych
zkusil konzervatoř, ale uvidím, zda to
vyjde,“ připustil Brátka. Herectví je
jeho sen od dětství.
-zt-

Legenda Hajča
řil a sen naší kapely byl, aby se přišel podívat se svojí
rozvětvenou partou i na nás.
Dlouho se nám toto štěstí vyhýbalo, přece jen jsme
byli kapela z vesnice a v Třebíči byly výborné skupiny,
které jsme obdivovali i my, Privilegium či Matador a
další. Tenkrát někdy na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let jsme hráli v Kožichovicích, nevím, při jaké
příležitosti, na to si opravdu nevzpomínám, a zhruba
v devět hodin se ve dveřích objevil Hajča se svou tlupou. V té chvíli nám narostla ramena, to je něco, když
na nás přišel samotný Hajča.

lidé, kteří musí vykonat něco velkého, aby se
J sou
zapsali do dějin. Ať už v kladném či negativním

světle. Jsou lidé, kteří se do dějin zapíší prostou
skutečností, že jsou. Nezískají celosvětovou proslulost, ale na lokální úrovni jsou zkrátka nezapomenutelní.
A k takovým legendám patří Hajča. Myslím, že
spousta lidí, včetně mě, se dozvěděla až v souvislosti s jeho nenadálým úmrtím, že se vlastně jmenoval
Jiří Hájek. Pro nás pro všechny to byl Hajča. Pamatuji si na jednu situaci, kdy jsme si prohlíželi spolu
s dalšími zástupci médií a vedení města na městské
policii kamerový systém.
Příslušní pracovníci nám vysvětlovali princip, se
zájmem jsme poslouchali, ve tvářích takový ten
lhostejný zájem. Najednou se na jedné obrazovce
objevila lavička a na ní se klátil vysoký muž s dlouhými vlasy.
Chtělo by se říct mladík, vždyť jen šediny mu
dávaly ráz věku, který mu skutečně příslušel. Někdo
zaostřil pohled a do místnosti pronesl vzrušeným
hlasem: „Hajča!“ V té chvíli to v místnosti zašumělo a na všech tvářích se objevil pobavený úsměv.
Lhostejnost zcela vymizela a objevilo se radostné
vzrušení. S Hajčou jsem se patrně potkal již v dětství, ale vzpomínky s ním mám spojené s počátkem
mého působení v bigbítové kapele Vega. V sedmdesátých letech minulého století se říkalo, že kdo umí
na kytaru tři akordy, hraje v nějaké skupině, a já
toho byl zářným příkladem. Možná těch akordů
bylo o něco víc.

Tak plynul čas...

V té době byl Hajča již legendou, která se každou
sobotu pohybovala na nějaké zábavě. Přes týden žil
svůj klasický život v Dělňáku, klasické hospodě s klasickými zákazníky. Tam jsem několikrát Hajču spat-

Pak jsme se trochu míjeli, občas jsem ho spatřil a až
po letech jsme se potkali trochu blíž a on po pozdravu
ihned zvolal: „Á Vega.“ Pamatoval si mě a kdykoliv jsme se potkali později, nikdy to nezapomněl připomenout.
Vídával jsem ho sedět na lavičce před bývalou zdravotní školou, kolem hlavy mu vlála stále stejná hříva a
pak se klátil nezapomenutelnou chůzí směrem k sídlišti do Domků. Možná si někdo řekne, proč věnuji tolik
pozornosti drobnému alkoholikovi, který se do dějin
Třebíče zapsal jen tím, že byl.
Protože Hajča byl zkrátka pojem a pojmenování Hajčapark plácku na Masarykově náměstí by si
zasloužil. Stejně jako cedulku na lavičce, kde tak rád
sedával. Přimlouvám se za obojí, aby jeho postava
nezůstala v zapomnění. A ty svíčky před lavičkou, ty
také něco znamenaly.
Antonín Zvěřina
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MĚSTO BUDE PRODÁVAT
POZEMKY PRO NOVÉ ZAHRADY
Od 30. května do 3. června
letošního roku bude město Třebíč prodávat formou
elektronických aukcí 24 pozemků pro zřízení nových
zahrad v zahrádkářské kolonii Šárka. Podmínky pro
prodej pozemků najdou zájemci na webu města, v sekci Informace pro občany.
Termín podání přihlášek do
aukcí je do 23. května. Pozemky
mají rozlohu od 407 do 565 m2.
Přístup k nabízeným pozemkům je ze zpevněné komunikace v ulicích Na Hvězdě nebo
Vltavínská, dále jsou pozemky
přístupny po nezpevněných
cestách. Vyvolávací ceny pozemků jsou od 290 do 394 tisíc
korun.
Zájemci o koupi musí vyplnit
přihlášku do elektronické aukce a do 23. května ji doručit
na městský úřad. Ve stejném
termínu musí zájemce zaplatit
finanční jistotu ve výši 50 tisíc
korun na účet města. Aukce budou probíhat na přelomu května a června, vždy v odpoledních
hodinách.
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Je na každém z nás, jestli
zvolí shyby, nebo stromy
Posledním filmem letošního ročníku záslužného festivalu dokumentárních filmů Jeden svět byl snímek
Každá minuta života zachycující
mladé slovenské rodiče vychovávající svého čtyřletého Miška podle
zásad člověka, který jejich uplatňováním na vlastním dítěti dostal svého syna až do NHL.
Po jeho skončení vyzvala koodinátorka festivalu Petra Kopečková
k diskuzi přítomného fotbalového
trenéra Martina Daňka a kolegu
Pavla Mikoláše a mě jako tělocvikáře a trenéry atletiky. Rychle jsme
se shodli snad se všemi přítomnými v hudebním oddělení třebíčské
knihovny, že za takový dril a úplné
pominutí kontaktů s jinými dětmi
ani ta kanadsko-americká hokejová
liga (a z ní plynoucí finanční zajištění) nestojí.
Některé scény z filmu mi přesto doteď leží v hlavě. Především
záběr na krásný stadionek nedaleko
od Třebíče, kde probíhalo setkání
rodičů, kteří své předškolní ratolesti vychovávají stejným způsobem.
Děti soutěžily, Miško zvítězil a pak
s rodiči odešel. Několik málo přítomných dětí nebylo spolu v žádném kontaktu.
Podívali jsme se s Pavlem Mikolášem na sebe. To hřiště známe ze
závodů atletického žactva. Pokaždé
je plné dětí z několika oddílů, které

se navzájem povzbuzují, pak nasednou do autobusů a společně jedou
domů. Žádné z nich asi nebude hrát
NHL, ale i ti třebíčští atleti, kteří to
dotáhli třeba až na olympiádu, začínali stejně. Taky mi leží v hlavě shyby.
Na začátku filmu je Miško zkouší na jakési půlhrazdičce ve svém
pokojíčku a moc mu nejdou. Na
konci jich udělá dvanáct, nejvíc ze
všech dětí, které se náročného programu zúčastní.
Ve filmu ho všichni obdivují, já ale
ne. Od klukovských let sice vím, že
na foglarovský bobřík síly je třeba
aspoň pět shybů, ale tolik si pamatuju, že Foglarovy tabulky počítaly
až s dětmi z druhého stupně základní školy.
Po těch mladších jsem je v tělocviku nikdy nechtěl. Tam jsme
podle nápadu kolegy Mikoláše lezli
na stromy. (Pokud někde na sídlištích ještě zbyly klepáče a konstrukce pro šňůry na prádlo, doporučuju je taky.) A stejně jako mám před
očima scény z filmu Každá minuta
života, udržuju pořád v paměti fotografie, které posílali žáci v době online výuky. Lezení na stromy jsme
tehdy nabídli jako jednu z aktivit a
bylo moc hezké, když pak přišly fotky, na kterých jsou ve větvích nejen
děti, ale i rodiče. Tolik peněz jako v
NHL tím sice nevyděláte, ale já bych
přece volil stromy. Milan Zeibert
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Připomněli si hrdinství Antonína Kaliny
lidé se o něm dozvěděli náhodou.
To v dokumentu potvrzuje i Ďuro
Fürst.

Rozšířené vydání knihy Děti
Antonína Kaliny představil
v Zadní synagoze v Třebíči
autor Stanislav Motl.

Vyznamenání

� Antonín Zvěřina

Rozšířenou knihu Děti Antonína
Kaliny představil ve čtvrtek 31. března v Zadní synagoze v Třebíči její
autor Stanislav Motl. Setkání věnované této osobnosti se zúčastnila
senátorka Hana Žáková a poslankyně Monika Oborná.
Úvodní slovo pronesl třebíčský
starosta Pavel Pacal. V úvodu připomněl, že od narození Antonína
Kaliny, zachránce stovek židovských
dětí, letos uplynulo 120 let. Narodil
se 17. února v Třebíči a zemřel v listopadu 1990 a je pochován v Praze
na olšanském hřbitově.
„Od raného mládí se politicky
angažoval a možná kvůli svým názorům byl zatčen hned na počátku druhé světové války jako nepřítel třetí
říše,“ naznačil Pacal.
Kalina se dostal nejprve do koncentračního tábora Dachau a
následně do koncentračního tábora Buchenwald. Právě tam zachránil na sklonku války 900 židovských
chlapců před jistou smrtí.
Starosta Pacal se také dotknul současných událostí. „Žili jsme v relativně klidné době. Nyní sledujeme nedaleko nás bombardování civilních cílů,
útěky lidí s malými dětmi. Přihlížíme

STANISLAV MOTL při podpisu knihy Děti Antonína Kaliny, který byl třebíčským rodákem.
Foto: Antonín Zvěřina
tomu, jak lidé zbytečně umírají. I proto je důležité si připomínat činy, jako
byl ten, který učinil Antonín Kalina,“
zdůraznil Pacal.
Následně se ujal slova autor knihy
Stanislav Motl. Upozornil, že součástí připomínky hrdiny se za chvíli stane dokumentární ﬁlm, který
pojednává o činu třebíčského rodáka.
„Vždy si uvědomuji, jak je to příběh
nadčasový. Připomíná nám vlastnosti, jako je cit, soucit, zodpovědnost,
hrdinství,“ nastínil Motl. Poděkoval
všem, kteří mu s natáčením pomáhali, zejména rodině Jindřicha Flus-
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sera, který se na záchraně dětí spolupodílel.

Tři osudy
Poukázal, že ﬁlm zmiňuje tři osudy, dvou zachránců a židovského
chlapce Naftali Ďura Fürsta, který
nyní bydlí v Izraeli. „Třebíč ale má ve
svém srdci, bohužel nemohl přijet, za
několik dní se zúčastní vzpomínkové
akce v Buchenwaldu, časově by mu to
nevyšlo,“ sdělil Motl.
Devadesátiletý Naftali Fürst mu
při nedávném rozhovoru kladl na
srdce, aby pozdravoval Třebíč, a slíbil, že v příštím roce určitě město
navštíví a všechny pozdraví osobně.
„Nyní zhlédneme příběh, který v historii druhé světové války nemá obdoby,“ zdůraznil Motl. Dokument se
datuje do roku 2016 a odvysílala ho
ČT2.
Některé až drastické závěry ukazují hrůzy, které dokázal rozpoutat nacistický režim. Přibližuje
okamžiky, kdy Antonín Kalina s Jindřichem Flussarem s nasazením
vlastního života zachraňují židovské
chlapce od jisté smrti.
Stane se tak tím, že jim dodávají
jiná jména, takže už to nejsou pro
nacistické pohlaváry židovské děti.
Při vyzrazení by to určitě pro organizátory záchrany na sklonku války
znamenalo smrt.
V dokumentu jsou použity unikátní záběry americké televize, která je pro tamní muzeum holocausta
natočila v roce 1988. Film ukazuje, že tajemství svého činu si Antonín Kalina po téměř celý svůj život
uchovával jako svoje tajemství a

V roce 2014 obdržel Antonín Kalina vyznamenání, medaili Za zásluhy
in memoriam. Převzal ji jeho synovec Jaromír Slavík. „Já si snad myslím, že on by si ho ani nechtěl vzít. On
si myslel, že je to jeho povinnost,“ říká
v dokumentu Slavík.
Po promítnutí dokumentu dostal
slovo opět Stanislav Motl. Přečetl
část dopisu z roku 1946 objeveného v Chicagu. Píše se v něm: Milý
Toníku! Na tom, že jsi mě skryl a
že jsi při tom tolik riskoval a tolik
se o mě staral, nezmění nic a žádný
stranický účel.
„Pisatelem dopisu byl Petr Zenkl, představitel národně socialistické
strany, což znamená, že s komunistou Kalinou byli úplně na opačných
pólech politiky, ale to nemohlo zkalit
jejich přátelství,“ podotkl Motl.
Přiznal, že při přípravě rozšířeného vydání mu opět velice pomohla rodina Jindřicha Flussera, která
mu dovolila nahlédnout do pamětí
Antonína Kaliny.
„Jedná se o 54 stran a ihned jsem
pochopil, že v ruce mám historický
poklad. To, co je tam napsánu, to už
nikdo neřekne. Kalina neměl žádné
vzdělání, na to nebyly peníze, a píše
naprosto bez chyb. Přečetl jsem toho
spoustu, ale tohle je dokonalá stylistická reportáž,“ vyznal se Motl.
Doplnil, že se jedná o ucelený text
psaný rok po válce, kdy jsou ještě
vzpomínky živé. Kalina popisuje,
že v Buchenwaldu například potkal
Františka Peroutku či Josefa Čapka,
který tam zahynul.
Také zmiňuje boj o vedení samospráv mezi kriminálními živly a
politickými vězni. A též se Motl
dozvěděl, že Kalina byl v centru
vzpoury vězňů na konci války. „Ty
vzpomínky, i to byl důvod, proč jsem
se rozhodl rozšířenou knihu vydat,“
poznamenal Motl.
Mnoho se dozvěděl od syna,
jehož matka po válce s Kalinou
pracovala. Zajímavostí určitě je, že
ač přesvědčený komunista, svojí
manželce uspořádal pohřeb v kostele.
„Nesmírně si vážím, že můžu knihu prezentovat tady. Jestliže Ďuro
Fürst říká, že Třebíč je jeho srdeční
záležitost, tak moje taky,“ dodal Stanislav Motl.

Otevřeli novou galerii
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Nová Galerie Fšem v kavárně
Vzpomínka na Karlově náměstí uvádí výstavu Věž v barvách studentů
Základní umělecké školy Třebíč. V
průchodu kavárny uvidí návštěvníci třináct obrazů městské věže v
nevšedních barvách.
Výstava bude k vidění do 13. května. Třebíčský spolek Fšem tímto
zahájí sérii expozic lokálních amatérských výtvarníků a zajímavých umělců ze sociálních sítí.
Vystavované obrazy jsou dílem stu-

dentů ve věku od osmi do jedenácti
let, jejichž kurzy vede učitelka Jitka
Janíková. „Malby vznikly, když jsme
s dětmi probírali spektrum barev. Na
jednoduchém cvičení si děti uvědomily,
že je nekonečné. Musím říct, že s nimi
byla úžasná spolupráce a vzhledem
ke svému věku jsou velice šikovné,”
vysvětlila Janíková. Galerie Fšem v
následujících měsících představí další umělce a umělkyně – jmenovitě
Terezu Krejčí, Doru Kučerovou či
Annu Mastníkovou.
-zt-
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Sportovcem Vysočiny se stal Prokop
Vyhlášení nejlepších sportovců kraje se letos uskutečnilo v Třebíči.

Výsledky ankety Sportovec Kraje Vysočina 2021
� Zdravotně postižený sportovec:

� Antonín Zvěřina

Vyhlášení sportovců Kraje Vysočina se letos uskutečnilo ve čtvrtek 14.
dubna v sále Kongresového centra
Pasáž v Třebíči. Na úvod nechyběla
světelná show, která provázela diváky po celý večer. Moderátorská dvojice se nepředstavila ani v úvodu, ani
během celého večera, takže se nezasvěcený divák jejich jména nedozvěděl.
Hejtman Vítězslav Schrek na úvod
přiznal, že velice často sportuje
běháním z kanceláře do kanceláře,
z jednání na jednání. „Ale když cítím,
že to tělo potřebuje, jdu si zaběhat.
Snad to počasí dovolí a začnu zase jezdit na kole,“ vyznal se.
Kraj považuje za region sportovní, kde se v létě jezdí na bicyklech a
v zimě na lyžích. Pak už moderátoři připomněli, že nejlepší sportovce kraj vyhlašuje v osmi kategoriích
a o pořadí rozhodovali odborníci a
novináři.
Dvě z nich ovlivnilo hlasování
veřejnosti. První kategorii Zdravotně postižení sportovci vyhlásil
radní Pavel Hájek. Vítězství patřilo
nevidomému Ondřeji Zmeškalovi
z Nového Telečkova, obci na Třebíčsku.
Na pódium ho doprovodila přítelkyně. Ondřej jako první nevidomý
cyklista zdolal v loňském roce celou
trať Tour de France a je mistrem světa v paratriatlonu. Z trati populárního závodu si pamatuje bolavou zadní
část těla a výborné jídlo od přítelkyně, která mu tam vařila.
Ceny nejlepším juniorům předal radní Jan Břížďala. Třetí místo
v kategorii děvčat patřilo triatlonistce Michaele Mitiskové z TJ Spartak
Třebíč, druhé místo Izabele Ranecké
z SK Teakwondo Lacek a první místo snowboardcrossařce Sáře Strnadové z SKI klubu Velké Meziříčí.

V týmu je legrace
Strnadová se účastní závodů individuálně i s týmovým kolegou. „Škoda,
že letos jsme nemohli mistrovství světa
absolvovat kvůli zranění. Myslím, že
jsme měli na vítězství. Týmové závody
jsou větší legrace, ale víc si cením individuálních úspěchů,“ svěřila se vítězka.

Radnice plánuje
obnovu parku
Revitalizaci zámeckého parku v Třebíči plánuje radnice. Rada města proto rozhodla o zadání projektové dokumentace. Počítá se tam s odstraněním
náletových dřevin, ošetření stávající
zeleně, úpravě cest a doplnění mobiliáře. Kamenné sousoší na louce za
nádvořím v parku zůstane, autor změnu nepovolil. Místostarosta Pavel Janata připomněl, že původně se jednalo o
vodní prvek, který sloužil svému účelu
jen krátce. Zatím došlo pouze k úpravě
okolí. Na realizaci město požádá o příslušnou dotaci.
-zt-

MICHAELA MITISKOVÁ jako jediný zástupce Třebíče figurovala mezi
nejlepšími sportovci kraje.
Foto: Stanislav Mitiska
V juniorech třetí místo obsadil
Artur Sarkisjan, řecko-římský zápasník z TJ Jiskra Havlíčkův Brod, druhé biatlonista Jonáš Mareček z SK
Nové Město na Moravě a první atlet
Eduard Kubelík z Atletika Jihlava.
Ceny za druhé a třetí místo převzali
tatínkové, vítěz se dostavil osobně.
„Člověk určitě ráno netuší, jak se
závod povede, ale asi pozná, když se
něco nepovede,“ vyznal se vítěz. Na
pódium se vrátil hejtman Schrek,
aby předal ceny, jež určila veřejnost.
V jednotlivcích zvítězila Kateřina
Vodičková ze Sboru dobrovolných
hasičů Rokytnice nad Rokytnou.
„Při závodech je velice důležitá hlava,
protože ta když řekne ne, že to nepůjde, tělo s tím nic neudělá,“ naznačila
Vodičková.

Ostatní povzbudí
V kategorii kolektivů se z vítězství radoval tým házené TJ Sokol
Nové Veselí. Kapitán uvedl, že když
se někomu nedaří, ostatní se snaží
ho povzbudit. A moderátorka, když
viděla hejtmana mezi urostlými
muži, poznamenala, že by byl pro
mužstvo určitě posilou.
Ceny pro nejlepší trenéry předal
radní Karel Janoušek. Třetí místo
patří Evě Suché z Atletika Jihlava,
druhé Viktoru Ujčíkovi, trenéru HC
Dukla Jihlava a první Ondřeji Paulusovi, trenérovi Vysočina Gladiators,
který hraje americký fotbal.

Ondřej Zmeškal (Blindmann.cz) / paratriatlon, cyklistika - Mistr světa v paratriatlonu (Amsterdam), v létě jako první nevidomý sportovec zdolal trať Tour de France
� Junior – dívky:
1. Sára Strnadová (SKI klub Velké Meziříčí) / snowboardcross
2. Izabela Ranecká (SK Taekwondo Lacek) / taekwondo
3. Michaela Mitisková (TJ Spartak Třebíč) / triatlon - Mistryně ČR v duatlonu v
kategorii dospělých a mistryně ČR v aquatlonu v kategorii dorostenci
� Junior – chlapci
1. Eduard Kubelík (Atletika Jihlava) / atletika
� Trenér
1. Ondřej Paulus (Vysočina Gladiators) / americký fotbal
� Kolektiv
1. Vysočina Gladiators – muži / americký fotbal - vítěz Kittfort ligy a mistr ČR v
americkém fotbale mužů.
� Dospělí
1. Martin Prokop (MP Sports) / automobilový sport – rally
� Anketa veřejnosti – jednotlivec
Kateřina Vodičková (SDH Rokytnice nad Rokytnou) / TFA (Toughest Firefighter Alive) – hasičský víceboj
� Anketa veřejnosti – kolektiv
TJ Sokol Nové Veselí – družstvo mužů / házená � Sportovní výkon roku
Lukáš Krpálek / judo
� Cena za přínos pro sport
Václav Paulík / šachy

Za Ujčíka cenu převzal po malém
zaváhání jednatel klubu Bedřich
Ščerban. Vítězný trenér prozradil, že
respekt mezi hráči mu získávají další
trenéři, kteří mají kolem dvou metrů.
Ceny nejlepším kolektivům předal radní Roman Fabeš. Třetí místo odborníci přiřkli týmu dorostu
ledního hokeje HC Dukla Jihlava,
druhé stolním tenistům HB Ostrov
z Havlíčkova Brodu a zvítězil kolektiv amerického fotbalu Vysočina
Gladiators.
Pódium opět patřilo za třetí místo Ščerbanovi, tenisté si přišli převzít cenu osobně stejně jako zástupci týmu amerického fotbalu. Jejich
mluvčího těší, že ač Jihlava patří k nejmenším městům v soutěži,
má velkou podporu diváků a jejich
okruh se neustále rozšiřuje.
Cenu v kategorii Dospělí předávala radní Hana Hajnová. Třetí místo si odnesl orientační běžec Marek
Prášil z Orientačního klubu Jihlava, druhé hokejista Tomáš Čachotský z HC Dukla Jihlava, opět ji
přebíral Ščerban, a první automobilový závodník Martin Prokop z MP
Sports. Ten se z předávání omluvil,
ale ceny určitě obdrží.
Jestliže do té doby se program nesl

v duchu sportu, vystoupení „blbé“
blondýny Ivy Pazderkové se tomu
zcela vymykalo. Zazněly i názory, že
by bylo vhodnější, kdyby se v rámci večera představili někteří mladí
sportovci třeba právě z Třebíče.

Krpálek se omluvil
Zbývalo vyhlásit poslední dvě kategorie. Sportovní výkon roku nemohl
získat nikdo jiný než Lukáš Krpálek, který na olympijských hrách v
Tokiu vybojoval zlatou medaili v
těžké váze, na ME získal bronz. I on
se z ceremoniálu musel omluvit.
Cenu za přínos pro sport předal
Václavu Paulíkovi, dlouholetému
funkcionáři, rozhodčímu a trenérovi
na poli šachu, hejtman Schrek. Ani
Paulík se předávání ze zdravotních
důvodů neúčastnil a tak do Brodu
putovalo přání brzkého uzdravení.
A závěrečné slovo patřilo hejtmanu Schrekovi. „Připravili jsme speciální program za Kraj Vysočina a
rádi bychom vyzvali všechny sportovce aktivní, poloaktivní, i ty, kteří se za
poslední dva roky zvykli vysedávat u
televizorů, aby se hýbali a navázali na
to zdravým životním stylem. Abychom
opravdu byli zdravým krajem,“ uzavřel akci hejtman Schrek.

Město koupilo prodejnu nábytku
Kulturní dům v městské čtvrti Borovina, kde nyní sídlí prodejna nábytku, hodlá zakoupit město Třebíč za 24
milionů korun. Starosta Pavel Pacal vysvětlil, že se jedná
o objekt plus pozemek v zadní části budovy. Odsouhlasilo to dubnové zastupitelstvo.
„Architekti, kteří pro město zpracovávali studii využití,
byli bývalým kulturním domem nadšeni. Podle jejich názoru
je postaven v bruselském stylu, má dobrou statiku a nachází
se v dobrém stavu,“ poukázal Pacal.
Doplnil, že základem je zachování velkého sálu ke kulturním účelům. Upozornil, že v Třebíči tak velký sál se
zázemím není. Po opuštění budovy současným provozovatelem do 12. července město plánuje ukázat vnitřní
prostory veřejnosti.

Pacal netajil, že musí dojít k určitým úpravám, částku vyslovil s tím, že se jedná o předběžný odhad ve výši
deset milionů korun.
„V současném stavu se dá ale většina budovy okamžitě
využívat,“ připustil Pacal.
„Restaurace, která je tam nyní v provozu, určitě poběží
dál,“ nastínil místostarosta Pavel Janata. Pacal přiznal,
že i některé podnikatelské subjekty se ptají na možnosti
využití.
„Naráželi jsme na zájem větších firem v Třebíči uskutečnit
semináře, posezení, a pro větší počet lidí tady nic neexistuje.
Objevili se i zájemci o koupi, kteří plánovali objekt přestavět
třeba na ubytovnu, a to nechceme dopustit,“ dodal starosta
Pacal.
-zt-
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Citypark Jihlava bude v květnu
plný speciálních akcí
Image kampaň se spotřebitelskou
soutěží o skvělé ceny či vouchery na
nákup v hodnotě 300 Kč, casting do
modelingové soutěže Elite Model
Look nebo rozšíření nabídky foodcourtového areálu připravilo na
letošní květen obchodní centrum
Citypark Jihlava.
„Věříme, že tyto i mnohé další akce
zpříjemní návštěvníkům pobyt v
našem centru a z běžného nakupování se stane mimořádný zážitek,“ říká
Miroslava Badalová, Centre Managerka OC Citypark Jihlava.
S přicházejícím jarem bude v centru v období od 22.4. do 31.5. probíhat akce „Trendy v centru dění“, jejíž
součástí bude spotřebitelská soutěž
o ceny při nákupech nad 1.500 Kč

ve všech prodejnách (vyjma Alberta), přičemž tato částka musí být
uhrazena za jednotlivý nákup. Soutěž doplní tzv. „Šťastné úterky“, kdy
v tento den kupující při nákupu nad
uvedenou částku obdrží navíc dárkovou kartu Citypark v hodnotě
300 Kč.
Pro módní nadšence se v centru bude konat casting Elite Model
Look, který bude probíhat 23.5. od
15 hodin. Castingem bude provázet moderátor a influencer Martin
Carev.
Foodcourtový areál centra v blízké
době obohatí český fast food řetězec
Bageterie Boulevard, který návštěvníky potěší svými ikonickými bagetami a jinými chutnými pokrmy.

(PI-j05-8D)

22. 4.–31. 5. 2022
Nakup v OC CITYPARK Jihlava nad 1 500 K
a vyhraj Voucher pro 2 osoby na víkendový pobyt
v jakémkoli z eských hotel CPI Hotels a další skv lé ceny.
Navíc získej každé úterý dárkovou kartu CITYPARK
v hodnot 300 K !
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Dárci pomohli třebíčské nemocnici
Přátelé, partneři, bývalí pacienti, veřejnost, toto všechno
jsou dárci, kteří se podíleli na
financování mnoha vybavení
v třebíčské nemocnici. Zajistili
tak zvýšení kvality poskytované
péče obyvatelům Třebíče, ale
také dalším pacientům celého
třebíčského regionu.
� Antonín Zvěřina

V roce 2021 bylo nakoupeno sedm
moderních přístrojů. Hodnota přístrojového vybavení pořízeného z
finančních darů se vyšplhala na čtyři
a čtvrt milionu korun. Gynekologicko-porodnické oddělení, konkrétně
porodní sály, nově zdobí ultrazvukový přístroj Vscan Air.
Jedná se o převratný bezdrátový
ultrazvukový přístroj, který umožňuje rychlé skenování celého těla kdykoliv a kdekoliv. „Ultrazvuk je využíván při sledování aktuálního stavu
rodiček na porodních boxech a přispívá ke zpřesnění a zrychlení rozhodování v akutních stavech a komplikacích,“ vysvětluje funkci bezdrátového
ultrazvuku ředitelka nemocnice Eva
Tomášová. Financování ultrazvuku
v celkové hodnotě 192 tisíc zajistily firmy Dřevozpracující výrobní
družstvo, Wera Werk s.r.o. a TIPA
Telekom plus a.s.
Opravdu velkou radost ze zakoupení přístroje fototerapie mělo novorozenecké oddělení. Léčba novorozenecké žloutenky se pomocí tohoto
přístroje výrazně zkracuje. „Což velmi ocení každá novopečená maminka, čekající na okamžik uzdravení a
propuštění svého miminka domů,“
komentuje přínos fototerapie ředitelka Tomášová.
Pořizovací cena fototerapie byla

FOTOTERAPIE, zleva prim. MUDr. Alena Holubová, staniční sestra Bc. Jitka
Syslová, MUDr. Jaroslav Belvončík.
Foto Jitka Mácová

Přehled položek pořízených z darů v roce 2021
(ceny včetně DPH):
� Fundus kamera pro oční oddělení
1.206.007 Kč
� Ultrazvuk pro urologické oddělení
1.143.450 Kč
� Perimetr pro oční oddělení
602.580 Kč
� Analyzátor COBAS pro centrální laboratoře
302.411 Kč
� Cystoskop pro urologické oddělení
241.049,35 Kč
� Diagnostický přístroj InBody 370s pro oddělení nutriční terapie
235.950 Kč
� Lůžka pro LDN 7 ks
227.291,75 Kč
� Bezdrátový ultrazvuk Vscan Air pro gyn-por oddělení (porodní sály)
194.500 Kč
� Fototerapie pro novorozenecké oddělení
134.372,92 Kč
� Hodnota celkem

134 tisíc korun. Na fototerapii se
složilo mnoho dárců, kteří přispěli
do veřejné sbírky, dále obce z našeho
regionu a společnost Nutricia a.s.
Pro pacienty ambulance i stan-

4.287.612,02 Kč

dardního urologického oddělení byl
v říjnu zakoupen nový ultrazvukový
přístroj nejvyšší třídy a rigidní cystoskop. Pořizovací cena ultrazvuku byla 1 milion a 143 tisíc korun.

Ultrazvuk od společnosti MEDKONSULT byl z části financován
prostřednictvím dotačních prostředků Nadace ČEZ a obcí Dukovany,
Mohelno, Nárameč a Petrovice a
také se finančně podílelo mnoho dalších obcí z našeho regionu.
Pořizovací cena rigidního cystoskopu je téměř čtvrt milionu korun.
Na financování cystoskopu od společnosti Olympus Czech Group,
člena koncernu, se výrazně podílel
dotací Nadační fond MUŽI PROTI
RAKOVINĚ a také společnost Jaroměřická mlékárna.
Oční oddělení zakoupilo fundus
kameru v pořizovací hodnotě 1 milion a 206 tisíc korun a nový perimetr
za 602 tisíc korun. Na tyto přístroje byly použity dary od města Třebíč a společností Huhtamaki Česká
republika a VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST.
Centrální laboratoř byla dovybavena analyzátorem COBAS za 302 tisíc
korun, který zaplatila společnost
PKS stavby. Oddělení nutriční terapie nyní disponuje diagnostickým
přístrojem InBody 370s za bezmála
236 tisíc korun, na jeho financování
se podílely společnosti TTS energo a
TOMIreko.
Pacienti léčebny dlouhodobě
nemocných díky dárcům odpočívají
na sedmi nových lůžkách za 227 tisíc
korun, na jejichž financování se velkou měrou podílel dotacemi Moravskobudějovický mikroregion a obec
Březník.
Nemocnice Třebíč si každého
finančního daru velmi váží. „Děkujeme, štědří dárci nám pomáhají zvyšovat úroveň jednotlivých vyšetření našich
pacientů i celkového komfortu při hospitalizaci,“ doplňuje svoje poděkování ředitelka Tomášová.

Děti s poruchou zraku se léčí
na špičkovém vybavení
Oční dětská ortoptická ambulance disponuje třemi novými přístroji.
Konkrétně se jedná o přístroj cheiroskop, acoustic locator a campbell
stimulator v celkové pořizovací hodnotě 105 tisíc korun. Přístroje slouží
k léčbě tupozrakosti dětí.
Děti s poruchami zraku se mohou
těšit na přístroj cheiroskop, který
slouží ke zlepšení funkce binokulárního vidění, kdy jedno oko sleduje
obrázek a druhé papír a tužku. Současně se malý pacient snaží obrázek
nakreslit.
Druhou novinkou je acoustic locator, na kterém procvičují své vidění
děti s amblyopií. Tato funkční vada
zraku postihuje zpravidla jedno z
očí a projevuje se snížením zrakové
ostrosti. Cílem při cvičení je obkreslení obrázku na kovovém plátu. Při
doteku pera mimo obrysy obrázku
zazní zvukový signál.
Campbell stimulator je velmi účinný při léčbě tupozrakosti dětí. Spo-

léhá na aktivní a kontrolní stimulaci
oka. Otáčející se pruhy představují
jednoduché stimuly povzbuzující sítnici jak prostorově, tak lokalizovaně.
Oční ortoptickou ambulanci týdně
v třebíčské nemocnici navštíví přes
20 dětí.
„Vybavení, na kterém děti doposud trénovaly svůj zrak, bylo v některých případech přibližně 40 let staré. Výměna přístrojového vybavení už
byla akutní,“ popisuje situaci v oční
ambulanci ředitelka nemocnice Eva
Tomášová.
Na financování přístroje cheiroskop za 31 tisíc korun a cambell stimulárotu za téměř 40 tisíc korun se
podíleli občané Třebíče a blízkého
okolí, kteří přispěli do vánoční sbírky města Třebíč. „Ráda bych poděkovala městu Třebíč za uspořádání
vánoční sbírky i všem, kteří do ní přispěli. Děkuji především za naše dětské
pacienty,“ ocenila finanční podporu
ředitelka Tomášová.

OČNÍ oddělení má k dispozici špičkové vybavení.

Foto: archiv nemocnice
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Výtvarnice přešla
po skleněných střepech
Po celý březen si mohli zájemci
v Komunitním centru Moravia prohlížet výstavu Zuzany Trnkové Být
ve středu o životech, cyklech a propojení. Výtvarnice přiznala, že Třebíč se jí vždy líbila, projížděla přes
město vlakem za studentských let a
kochala se výhledem na město.
„A tak, když mi kamarádka Iveta
napsala, že je možnost tu mít výstavu,
hned mne to zaujalo. Prostor Komunitního centra Moravia se mi líbil už
z fotek. Je světlý a vzdušný, přesně
to mé obrazy potřebují. Líbil se mi i
podporující přístup vedení, a tak jsme
se dohodli, že výstavu uspořádáme,“
vyznala se Trnková.
Kolekci malovala čtyři roky. Malování začala odvahou a také strachem z neznáma. Odvahy a zvědavosti bylo o kousek víc, a tak se
pustila do studia živlů. V jednom
roce přešla žhavé uhlí, skleněné
střepy, ohnula kovovou tyč a zlomila šíp krkem.
„Tyto zážitky byly tak silné, že
potřebovaly ven. Na plátno. Nemyslím tím, že bych malovala strach, ten
spálil oheň. Malovala jsem to, co jsem
našla po jeho překonání. Sílu. Odvahu. Propojení,“ vysvětlila.
Postupně vznikla kolekce dvanácti
obrazů, které jsou inspirovány živly
a překonáváním překážek. „Zjistila jsem, že když jsem ve svém středu,
okolo mne se může dít cokoliv. Mohu
pak jinak reagovat, být v klidu a tře-

ZUZANA TRNKOVÁ představila
svoje díla v Komunitním centru Moravia.
Foto: Antonín Zvěřina
ba i pomoci. Myslím, že je to aktuální téma pro mnoho lidí. Doufám,
že najdete inspiraci a cestu ke svému
středu. Třeba i díky mým obrazům,“
svěřila se.
A co o sobě prozradila autorka?
„Jmenuji se Zuzana Trnková a jsem
malířka obrazů, které plní přání.
Vystudovala jsem propagační výtvarnictví a získala bakalářský titul v oboru Uměnovědných studií. Ve své tvorbě propojuji sny a záměry se hmotou,
a tím ohýbám realitu.
Dává mi smysl přinášet to hezké do
našeho života, ale nevyhýbám se ani
temnotě, ze které se rodí vize a nový
svět. Jsou mi blízká i témata partnerství a harmonie, sama mám velkou
rodinu, o kterou ráda pečuji. Svým
kouskem doufám přispívám k lepšímu
životu v rovnováze pro nás všechny,“
poukázala Zuzana Trnková.
-zt-
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Představuje vzrušující zítřky
Co je to za obelisk na Komenského náměstí v Třebíči? A co je to za
sochu na vrcholku? Takové dotazy
zazněly od některých obyvatel Třebíče. Takže, v zeleném ostrůvku uprostřed parkoviště před obchodními
domy na Komenského náměstí stojí
od konce osmdesátých let 20. století plastika Karla a Petra Hylišových.
Oba sochaři, otec a syn, dnes žijí v
Havlíčkově Brodě.
Jedná se o stylizovanou ženskou
figuru s rukou vztaženou vzhůru, v
níž drží drátěnou krychlovou strukturu (krystaly). Ženská postava
má v divákovi vyvolat dojem letící
vzdušné plavkyně.
Plavkyně je záměrně usazena na
vysokém sloupu obloženém kamennými deskami, který jí má dodat
potřebnou výšku a rozhled. Zcela
hypoteticky lze vyslovit názor s přihlédnutím ke společenskému klimatu doby vzniku, že plavkyně v přeneseném smyslu má symbolizovat
výjimečnost a budoucí fantastické
vize a vzrušující zítřky průzkumníků
vesmíru a vědy.
Kulturní památka to není. Dílo je
evidováno v majetku města Třebíče a bylo obnoveno v srpnu 2017.
Rekonstrukci kamenného tubusu
a skulptury provedl MgA. Martin
Kovařík.
Název třebíčské realizace není zcela jasný. Srovnatelné dílo lze najít
pod názvy Vesmírný plavec (1985
– 1986, tepaná měď) a Rozvoj vědy
a techniky (1988, měděný plech) v
Hradci Králové.

SOCHA na Komenského náměstí budí
pozornost. Foto: Antonín Zvěřina
� prof. Karel Hyliš (* 25. března
1928, Pelhřimov, akademický sochař,
medailér, keramik, vysokoškolský pedagog)
� Petr Hyliš (* 6. března 1956, Havlíčkův Brod, akademický sochař, vysokoškolský pedagog)

Petr Hyliš je také autorem sochy
„Těhotná žena“ umístěné před poliklinikou v Jelínkově ulici v Třebíči v
roce 1984. Socha je vyrobena z pískovce. Výrazově velmi zjednodušené až schematické ztvárnění ženské
figury akcentuje láskyplné gesto ženské ruky lehce položené na těhotenském bříšku.
-zt-

Participace je důležitá nejen pro dospělé, ale i pro mládež
Participace je slovo, které je
v posledních letech skloňováno
stále častěji. Na řadu lidí může ale
působit poněkud cize. Zeptali jsme se proto Jana Burdy, radního
města Třebíče a předsedy Rady
dětí a mládeže kraje Vysočina,
jak to s tou participací vlastně je a
k čemu ji potřebujeme.
Můžete nám jednoduše vysvětlit, co je to
participace?
V tom nejobecnějším smyslu slova je
to - stručně řečeno - možnost vyjadřovat názory, ovlivňovat a spolupodílet se
na rozhodnutích týkajících se komunity.
A je jedno, jestli mluvíme o třídě, škole,
městě, kraji…
Z toho výčtu je zřejmé, že ono spolupodílení se nemusí být nutně jen pro dospělé.
Je to tak. Čím dříve se mladí lidé naučí, že vyjadřovat svoje názory, diskutovat a něco pro své okolí udělat, je úplně
normální, tím lépe. Potřebujeme mladé
lidi, kterým není lhostejné, jak vypadá
jejich škola, město, místo, kde žijí.
Uvědomme si, že dnešní deváťáci jsou
budoucí zastupitelé, starostové, hejtmani… Také proto považuji za důležité
podněcovat v mladých lidech zájem o
své okolí. Ale nejen zájem virtuální, který se projevuje komentováním na sociálních sítích. Myslím zájem skutečný,
který v důsledku vede k nějaké akci, ke
změně.
Co je možné pro participaci mladých lidí udělat?
Možností je celá řada. Začít to může
třeba žákovskými nebo studentskými

du, spojený s kavárnou. A to není zdaleka všechno.

Jan
Burda
parlamenty, které fungují na celé řadě
škol. A je třeba říct, že i na řadě třebíčských škol fungují bezvadně. To může
být takový první prostor, kde mohou žáci a studenti prosazovat svoje myšlenky
a nápady. V Třebíči funguje také Zastupitelstvo mladých města Třebíče. To
sdružuje zástupce jednotlivých školních
parlamentů a řeší témata na úrovní města. Jeho členové například přišli s myšlenkou průzkumu bezpečnosti přechodů pro chodce u škol nebo se pustili do
přípravy charitativního běhu.
To jsou zajímavé nápady. Kde je ale
možné získat peníze na jejich realizaci?
V Radě dětí a mládeže realizujeme program Mládež kraji. Disponujeme finančními prostředky, které nám
poskytlo ministerstvo školství a zde také
město Třebíč. Tyto peníze využíváme
právě na financování zajímavých nápadů
mladých lidí. V minulosti už díky podpoře z tohoto programu proběhla v Třebíči celá řada zajímavých akcí a projektů.
Letos se chystá například den na podporu domácích mazlíčků, mezigenerační
projekt, během kterého babičky a dědové stráví příjemný den se svými vnuky a
vnučkami u koní a také v Třebíči vznikne bazar, zaměřený na udržitelnou mó-

Takže mladí lidé za vámi přijdou s nápadem a vy jim dáte peníze?
Zase až tak snadné to není. Podstatnou část programu Mládež kraji tvoří
vzdělávání. Pro získání finanční podpory je nezbytné absolvovat víkendový workshop, obhájit projekt před
komisí, a hlavně ho také zrealizovat.
To je, podle mého názoru, důležité
součást participace. Když to řeknu lidově – zvednou zadek ze židle a
pokusit se svoje nápady realizovat. To
je na tom to důležité. Anonymních
komentářů na sítích je dost. Potřebujeme lidi, kteří se nebojí stát za svým
nápadem a nebojí se pustit do jeho
realizace. A přesně k tomu se snažíme
mladé lidi směřovat. A je jedno jestli v zastupitelstvu mladých, v rámci
programu Mládež kraji nebo jakkoli
jinak.
S dospělými to asi bude jiné.
I dospělí mají celou řadu možností,
jak se podílet na rozhodování a ovlivnit dění ve městě.
Jako třebíčský radní mohu říct, že
pokud někdo chce projevit názor,
má celou řadu možností. Probíhají
třeba veřejná projednávání investičních záměrů. Není to tak dávno, kdy
se obyvatelé města mohli vyjádřit
k dopravě ve městě prostřednictvím
takzvaných pocitových map. No a asi
nejviditelnějším způsobem, jak něco
změnit je participativní rozpočet…

Tedy jde opět o peníze?
Na participativní rozpočet je vyčleněno v rozpočtu města 3,5 milionu
korun. Každý občan Třebíče může
podat nápad na projekt, jehož realizace se vejde do půl milionu korun.
Pokud je projekt smysluplný a realizovatelný a následně uspěje ve veřejném
hlasování, bude realizován. Uzávěrka
nápadů pro letošní rok je 31. května. Je
tedy nejvyšší čas.
Zase jsme ale u toho, že je potřeba,
pro realizaci nápadu něco udělat.
Jak se díváte na názor, že zapojování
veřejnosti jen všechno komplikuje?
Je pravda, že širší diskuse s veřejností je při realizaci větších projektů běh
na dlouhou trať. Pochopitelně by bylo
rychlejší představit občanům už hotovou věc. A po pravdě řečeno, jsou situace, kdy to ani jinak nejde.
Komplikací může být i známé „co
člověk, to názor“. U velkých projektů
je proto často obtížné, nacházení kompromisů.
Přesto to není promarněné úsilí?
Rozhodně ne, čas věnovaný zapojování veřejnosti – ať už mládeže
nebo dospělých – není čas ztracený.
V budoucnu se nám bohatě vrátí. Třeba na tom, že lidé si mnohem více váží
věcí, na kterých se mohli podílet. Třeba
na tom, že budou více Třebíč považovat
za své město. Ale i na tom že mladí lidé
pochopí, že podílet se – tedy participovat – na péči o své okolí je normální a
zcela přirozené.
Děkujeme za rozhovor
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Třebíčské centrum
6. 5. - 19. 6. Festival rodiny – kampaň Sítě pro rodinu
2. - 8. FAMILY POINT Třebíč:
Rodinné vycházky po třebíčských
parcích I.
3. 5. 10.30 – 12 Kurz zdravého
vaření – téma: Palačinky – její historie a druhy
5. 5. 8 – 17 VÝSTAVA OBRAZŮ
PRO DĚTI slovenské ilustrátorky
Lucie Grejtákové
5. 5. 10.30 – 12 ATELIÉR pro velké i malé: Dárek pro maminku –
akce k Mezinárodnímu dni matek
5. 5. 15 – 16 Komunikace v rodině
– beseda, sdílení zkušeností
10. 5. 10 - 11.30 Klub Batole:
Říkanky s padákem
11. 5. 10 - 16 FAMILY POINT
Třebíč: Světový den pro fair trade
12.5. 8 – 12 Fairtrade a spravedlivý obchod
12. 5. 15 - 17 OTEVŘENÁ
ZAHRADA – zahradní slavnosti plné
dílniček, stanovišť a soutěží, akce u příležitosti Mezinárodního dne rodiny
14. 5. od 9 FÉROVÁ SNÍDANĚ
2022 – téma: Piknikuji za pěstitele ve
světě
16. - 22. 5. Světový týden respektu
k porodu
16. 5. 10 - 12 FAMILY POINT
Třebíč: Specifika adaptace dítěte dle
věku
17. 5. 10.30 – 12 Klub Batole:
Podoba hry u nejmenších dětí
19. 5. 9 - 13.30 Rozvod a jeho
dopad na rodinu a děti – 5. rodinná
konference Kraje Vysočina
19. 5. 10 - 11.30 Hravé říkanky
s pomůckami
19. 5. 15 – 17 Zdravá rodina – akce
pro velké i malé, propojení generací
při společných aktivitách na zahradě
Centra
23. 5. 15 - 16 Péče o děti v dětské
skupině a adaptace dítěte – beseda,
konzultace
24. 5. 10.30 – 12 Klub Batole:
Zdoláváme překážky
25. 5. 10 – 16 FAMILY POINT
Třebíč: Výtvarný koutek – Tvoříme
z těstovin
26. 5. 8 – 17 SWAP bazárek –
výměna věcí bez peněz
26. 5. 10.30 – 12 Podpora grafomotoriky u dětí
26. 5. 15 – 17 SPORTUJE CELÁ
RODINA – sportovní odpoledne na
rodiny s dětmi na zahradě
30. 5. 15.30 - 16.30 TVOŘIVÉ
HRAČKY – pro rodiče s dětmi: cílené
hry na rozvoj jemné motoriky a koordinace
31. 5. 11 - 13 Normální je nekouřit – akce u příležitosti SVĚTOVÉHO
DNE BEZ TABÁKU

Oslavy osvobození
9. 5. Podzámecká niva 16 hod.
Oslava konce II. světové války
16 hod. Hudební vystoupení kapely SWINGALIA
16.40 hod. Taneční vystoupení
souboru ARABES a L-DANCE ze
ZUŠ Třebíč
16.50 hod. Projev starosty města
Pavla Pacala
17 hod. Seskok výsadkářů z letecké základny Náměšť nad Oslavou
17.30 hod. Taneční vystoupení
souboru ARABES a L-DANCE ze
ZUŠ Třebíč
17.40 hod. Hudební vystoupení
kapely SWINGALIA
VETERAN CAR CLUB – prezentace historických vozidel
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Kultura

Centrum DaR
3. 5. 15 – 16.30 Květiny na provázku (EKO tvoření)
5. 5. 10.30 – 12 Tapiokové perličky (kurz zdravého vaření)
10. 5. 9 – 17 Fairtrade (beseda,
sdílení zkušeností, ochutnávka)
12. 5. 10.30 – 12 S mámou pro
mámu (tvořivé dopoledne)
16. 5. 15 – 17 Společně to dáme!
(hravé sportování pro celou rodinu
v Centru DaR)
19. 5. 10.30 – 12 Sourozenecké
vztahy a komunikace v rodině
24. 5. 15 – 17 Příprava na nástup
do MŠ a adaptace dítěte
26. 5. 10.30 – 12 Ručníkový den
(netradiční dopoledne v hlavní roli s
ručníkem)
31. 5. 15 – 17 Dárečky v DaRu
(akce pro rodiny)

Výstavy
Galerie Malovaný dům
13. 4. – 12. 6. – Pavel Tasovský
(kované objekty)
29. 6. – 28. 8. – Josef Kremláček
(ilustrace, volná tvorba)
7. 9. – 6. 11. – Michal Rapant
(malba)
16. 11. 2022 – 15. 1. 2023 – Václav Petr (fotografie)
Výstavní síň Předzámčí
4. 5. – 26. 6. – Fotosoutěž města
Třebíč
13. 7. – 4. 9. – Radan Wagner a
Jasan Zoubek (malba + sochy)
5. 10. – 20. 11. – Jakub Noha
(malba)
7. 12. 2022 – 8. 1. 2023 – Vánoční výstava

Muzeum Vysočiny Třebíč
Výstavy
2. června - 23. října
Historické kočárky ze sbírek
Muzea Vysočiny Pelhřimov
zámek Třebíč, konírna
vernisáž středa 1. června od 17
hodin
do 30. května
Photographia Natura
zámek Třebíč, kavárna
Akce
14. - 15. května ve 14 hodin
Přehlídka lidových muzik
Centrum tradiční lidové kultury,
Cyrilometodějská 48
sobota 21. května, od 9.30 do
11.30 hodin
Workshop - výroba ručního
papíru a autorského deníku
zámek
Do muzea za náhrobky
sobota 21. května, od 15 hodin
zámek
Třebíčská muzejní noc
pátek 10. června, od 18 do 23
hodin
zámek Třebíč

V květnu se uskuteční poutě
Celodenní výstava Nejsvětější svátosti oltářní v kostele sv. Martina
v Třebíči se koná v neděli 8. května. Ve stejný den od sedmi hodin
se uskuteční v bazilice sv. Prokopa
Svatohubertská troubená mše svatá
a od patnácti hodin Koncert dětí ke
Dni matek.
Májová pobožnost spojená s modlitbou za mír na Ukrajině se koná
každou neděli v květnu v 19 hodin
v kapli v Týně.
V neděli 15. května bude poutní
mše svatá v 11 hodin ve Slavicích v

kapli sv. Jana Nepomuckého.
V neděli 15. května při mši svaté v
kostele sv. Martina v 10.30 hodin se
uskuteční první svaté přijímání deseti dětí, Karolíny Marečkové, Terezy Mastné, Aleše Matějíčka, Michala Nováka, Petra Oplatka, Elišky
Semrádové, Ivany Stoklasové, Šimona Tesaře, Sofie Vejmelkové a Jana
Zabloudila.
V pondělí 16. května v 17 hodin
bude pouť u Kostelíčka - svátek sv.
Jana Nepomuckého, kterému je
zasvěcena tato kaple.
-zt

V hotelu se koná maškarní ples

Reprezentační maškarní ples Majáles pořádá Společnost pro podporu lidí s
mentálním postižením, pobočný spolek Třebíč ve spolupráci s firmou Altreva
v sobotu 7. května od 17 hodin v hotelu ATOM v Třebíči. V programu vystoupí třebíčské stacionáře, Základní školy a Praktické školy Moravské Budějovice,
stepařky za Sokola Náměšť nad Oslavou, Magnis – Fire and Light Performance a
Fotící bedýnka – Matěj Mertl. Svoji účast přislíbila Česká Miss 2010 Jitka Boho.
Akci bude moderovat Milan Řezníček a k tanci a poslechu zahraje Los Valos.
Masky jsou vítány.
-zt-

Farář nafotil baziliku sv. Prokopa
Bazilika sv. Prokopa očima otce
Opatřila. To je název nové publikace
vydané Městským kulturním střediskem Třebíč.
Ve čtvrtek 17. března ji představili
zástupci města, ředitelka kulturního
střediska Nikola Černá a farář baziliky sv. Prokopa, P. Pavel Opatřil.
Tento unikátní soubor fotografií vznikl díky spolupráci Jaromíry
Hanáčkové a P. Opatřila.
„Nápad vytvořit publikaci vznikl v

době pandemie koronaviru,“ informovala Černá.
„Publikace dokumentuje období od
jara 2020, kdy se i bazilika v důsledku karanténních opatření ocitla bez
věřících a návštěvníků. Otec Opatřil
zachytil krásu středověké architektury
baziliky očima duchovního, kterému je
památka UNESCO svěřena do péče,“
doplnila Černá. Zájemci si mohou
publikaci zakoupit ve všech informačních centrech v Třebíči.
-zt-

Komunitní centrum Moravia
Pravidelné
Út 10 – 17 hod.
OTEVŘENÝ DĚTSKÝ KOUTEK
PRO VŠECHNY

KOVOU
Pořádá: Komunitní centrum Moravia
Kde: cvičná kuchyně KC

Út 13 - 15 hod.
KONDIČNÍ CVIČENÍ SVAZU
DIABETIKŮ
Kde: sál KC

Čt 12. 5. od 16 hod. PŘEDNÁŠKA, OD 18 - 19 hod. WORKSHOP
PŘEDCHÁZENÍ
VZNIKU
ODPADŮ JAKO NOVÁ NUTNOST
Kde: sál KC, workshop ve cvičné
kuchyni KC

Út 15 - 17 hod.
LEKCE TANCE
Pořádá: Natálie Burianová
Kde: sál KC
Út 18.30-19.30 hod.
JÓGOVÁ TERAPIE S VANDOU
Pořádá: Vanda Havelková
Kde: sál KC
St 18 - 21 hod., Čt 18 – 19.30 hod.
LEKCE TANCE
Pořádá Tanec-Trebic.cz
Kde: sál KC
MĚSÍČNÍ PROGRAM
Galerie Komunitního centra Moravia - VÝSTAVA Borise Kjulleněna
Po 2. 5., 17 - 19 hod.
VERNISÁŽ VÝSTAVY Borise Kjulleněna
Pořádá: Komunitní centrum Moravia
Kde: galerie KC
Po 2. 5., 15 – 16.30 hod.
TVOŘENÍ S LÍDOU ŠTĚPNIČ-

Čt 19. 5. od 15 hod.
VÝSTAVA OBRAZŮ LUCIE
POTŮČKOVÉ a VEŘEJNÁ DEBATA O AKTIVITÁCH REALIZOVANÝCH V KOMUNITNÍM CENTRU
Pořádá: Dobrovolnické centrum
STŘED a Komunitní centrum Moravia
Kde: komunitní prostor KC
So 21. 5. od 9.30 - 12 hod.
KURZ VÝROBY MÝDLA ZA
STUDENA
Pořádá: Komunitní centrum Moravia
Kde: cvičná kuchyně KC
Ne 29. 5. v 17 hod.
ČAJ O PÁTÉ: MAJKA & JARDA
ZAHRAJÍ K POSLECHU I TANCI
Pořádá: Komunitní centrum Moravia
Kde: komunitní prostor KC

Inzerce
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Divadla a koncerty
Čtvrtek 5. 5. v 19 hod. – Divadlo Pasáž
TRAVESTI SKUPINA SCREAMERS „OBLUDÁRIUM“
Pondělí 9. 5. v 19 hod. – Divadlo Pasáž
JAN SMIGMATOR & BIG
BAND “MURPHYHO ZÁKON
TOUR 2022”
Úterý 10. 5. v 19 hod. – Divadlo
Pasáž – III. představení abonentní
skupiny „B“
Agentura Harlekýn Praha:
MILIONOVÝ ÚDRŽBÁŘ
Pondělí 16. 5. v 19 hod. – Divadlo Pasáž – II. představení abonentní skupiny „A“
StageArtCz Brno: ODHALENÁ
PRAVDA
Úterý 17. 5. v 19 hod. – Národní dům – IV. koncert Hudebního
salonu
RADŮZA s kapelou
Čtvrtek 19. 5. v 18 hod. – Foyer
divadla Pasáž – IV. koncert Kruhu
přátel hudby
TANGO QUARTETTO RE
CAMPO
Středa 25. 5. v 19 hod. – Národní dům (stolová úprava)
STEVEN SANTORO QUARTET (USA)
Pátek 27. 5. – neděle 29. 5. –
Nádvoří zámku, Bazilika sv. Prokopa
SVÁTKY HUDBY S VÁCLAVEM HUDEČKEM
2. ročník festivalu vážné hudby
Pátek 27. 5. v 19 hod. – Nádvoří zámku
SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ
KONCERT
MELODIE STARÝCH ZLATÝCH ČASŮ
FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ ZLÍN – dirigent
Robert Kružík
Václav Hudeček – housle
Sobota 28. 5. v 16 hod. – Cesty
časem (zasedací místnost)
Prof. MUDr. Cyril Höschl,
DrSc., FRCpsych. – přednáška
Téma: „Bedřich Smetana – choroba a tvorba“
Sobota 28. 5. v 19 hod. – Nádvoří zámku Třebíč
CESTA KOLEM SVĚTA S VÁCLAVEM HUDEČKEM
ČESKÝ CHLAPECKÝ SBOR
BONI PUERI
Václav Hudeček – housle
Neděle 29. 5. v 19 hod. – Bazilika sv. Prokopa Třebíč
BAROKO STÁLE MLADÉ
KOMORNÍ
ORCHESTR
BAROCCO SEMPRE GIOVANNE
Václav Hudeček – housle
Úterý 31. 5. v 19 hod. – Divadlo
Pasáž – představení abonentní skupiny „A“
Městské divadlo Mladá Boleslav:
MISTROVSKÁ LEKCE

Kultura

Kino Pasáž
NEDĚLE 1. 5. – PONDĚLÍ 2. 5.
v 19.30 hod.
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
Komedie ČR.
Ori mládež do 12 let nevhodný
ÚTERÝ 3. 5. – STŘEDA 4. 5. v
19.30 hod.
ÚTERÝ 17. 5. – STŘEDA 18.5. v
19.30 hod.
VYŠEHRAD: FYLM
Sportovní komedie ČR.
Mládeži do 15 let nepřístupný
ČTVRTEK 5. 5. – PÁTEK 6. 5. v
19.30 hod.
PROMLČENO
Krimi, thriller ČR.
Pro mládež do 12 let nevhodný
SOBOTA 7. 5. – NEDĚLE 8. 5. v
19.30 hod, - dabing
PONDĚLÍ 9. 5. v 17 hod. dabing / 20 hod. - dabing 3D
ÚTERÝ 10. 5. v 17hod. - dabing
3D / 20 hod. - titulky
DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ
Akční dobrodružný USA.
Pro mládež do 12 let nevhodný
STŘEDA 11. 5. – ČTVRTEK 12.
5. v 19.30 hod.
LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ
Komedie ČR a SR.
Pro mládež do 12 let nevhodný
PÁTEK 13. 5. – SOBOTA 14. 5.
v 17 hod.
FANTASTICKÁ
ZVÍŘATA:
BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ
Dobrodružný, rodinný, fantasy
USA v českém znění.
Mládeži přístupný
PÁTEK 13. 5. – SOBOTA 14. 5.
ve 20 hod.
FILM ROKU
Komediální drama Španělska s
titulky.
Pro mládež do 12 let nevhodný
NEDĚLE 15. 5. – PONDĚLÍ 16.
5. v 19.30 hod.
ŽENY A ŽIVOT
Romantická komedie ČR.
Mládeži přístupný
PÁTEK 20. 5. – NEDĚLE 22. 5. v
19.30 hod.
CO JSME KOMU VŠICHNI
UDĚLALI?
Komedie Francie v českém znění.
Pro mládež do 12 let nevhodný
PONDĚLÍ 23. 5. v 19.30 hod.
PRAŽSKÝ VÝBĚR: SYMPHONY BIZARRE
Hudební dokument ČR.
Mládeži přístupný
ÚTERÝ 24. 5. – STŘEDA 25. 5. v
19.30 hod.
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
Komedie ČR.
Mládeži přístupný
PÁTEK 27. 5. – NEDĚLE 29. 5. v
19.30 hod.
TOP GUN: MAVERICK
Akční drama USA v českém znění.
Pro mládež do 12 let nevhodný
PONDĚLÍ 30. 5. – STŘEDA 1. 6.
v 19.30 hod.
TŘI TYGŘI: JACKPOT

Zběsilá akční komedie ČR.
Pro mládež do 12 let nevhodný
KINO DĚTEM – Začátky představení v 17 hod.
PÁTEK 6. 5. – NEDĚLE 8. 5.
MIMI & LÍZA – ZAHRADA
Animovaná pohádka SR, ČR.
Mládeži přístupný
PÁTEK 20. 5. – NEDĚLE 22. 5.
UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK
Animovaná komedie Belgie, Francie v českém znění.
Mládeži přístupný
PÁTEK 27. 5. – NEDĚLE 29. 5.
ZLOUNI
Animovaná komedie USA v českém znění.
Mládeži přístupný
FILMOVÝ KLUB – Začátky
představení v 19.30 hod.
ČTVRTEK 19. 5.
DRIVE MY CAR
Drama Japonska s titulky.
Pro mládež do 12 let nevhodný
ČTVRTEK 26. 5.
NOTRE-DAME V PLAMENECH
Drama Francie s titulky.
Mládeži přístupný

Městská knihovna
Pondělí 3. května, 17 hod.,
hudební oddělení.
JAK ŠEL ČAS OČIMA KRONIKÁŘŮ / MĚSTSKÁ KNIHOVNA
V TŘEBÍČI, STÁTNÍ OKRESNÍ
ARCHIV TŘEBÍČ A MUZEUM
VYSOČINY TŘEBÍČ
Přednášky k výstavě 4. 5. – 16. 6.
2022
KRONIKA, PAMÁTNÍ KNÍŽKA,
DENÍK / MGR. JITKA PADRNOSOVÁ, PH.D., STÁTNÍ OKRESNÍ
ARCHIV
Úterý 24. května, 17 hod., hudební oddělení.
VÝVOJ KNIŽNÍ VAZBY / MgA.
VERONIKA ZÁBRŠOVÁ, MUZEUM VYSOČINY TŘEBÍČ
Pátek 3. června, hudební oddělení,
URČENO PRO ŠKOLY.
TŘEBÍČ V LATINSKÝCH KRONIKÁCH / Mgr. EVA HLADKÁ,
MUZEUM VYSOČINY TŘEBÍČ
Pondělí 6. června, 17 hod.,
hudební oddělení.
VIRTUÁLNÍ KRONIKA / ZDENĚK PRUKNER
Čtvrtek 5. května, 17 hod., hudební oddělení.
FRANCOUZSKÝ
KLUB:
TUNISKO / BOŽENA KEDROŇOVÁ
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SKÁ BANDASKA
Pondělí 16. května, 17 hod.,
hudební oddělení.
KAREL POLÁČEK: HUMORISTOVO ŽIVOTNÍ DRAMA / MARTIN DANEŠ
Pondělí 23. května, 9 hod., hudební oddělení.
ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ: BRNĚNSKÉ PODZEMÍ.
ORLÍ ULICE, 2. ČÁST A DOMINIKÁNSKÉ NÁMĚSTÍ / ING.
ALEŠ SVOBODA
Pátek 27. května, 17 – 21 hod.,
hudební oddělení.
MALÁ NEZVALOVA TŘEBÍČ
2022 aneb VYBÍRÁME ZE ZRUŠENÉHO PROGRAMU FESTIVALU POEZIE NEZVALOVA
TŘEBÍČ 2020
PAVEL POKORNÝ & MIRKA HEDBÁVNÁ, FILIP KRŠKA,
ONDŘEJ TROJAN, JANA ŠIROKÁ, ANTONÍN ŠÍCHA, JITKA
FIALOVÁ, JAN ZBOŘIL, ZDEŇKA POSPÍŠILOVÁ
Úterý 31. května, 17 hod., hudební oddělení.
KOLEM ŠVÝCARSKA / JAN
MRÁZ
Čtvrtek 12. května, 17 hod.,
hudební oddělení.
DOPADY ZMĚN KLIMATU /
MICHAL ŽÁK
Čtvrtek 19. května, 17 hod.,
hudební oddělení.
RŮST ČI NERŮST? / TADEÁŠ
ŽĎÁRSKÝ
Čtvrtek 26. května, 17 hod.,
hudební oddělení.
ELEKTROMOBILY - BUDOUCNOST OSOBNÍ DOPRAVY / JAN
STANĚK, ELECTRODAD.CZ
Čtvrtek 9. června, 17 hod.,
hudební oddělení.
O UDRŽITELNOSTI, KONZUMU A PRÁCI / TOMÁŠ HAJZLER
Výstavy
JAK ŠEL ČAS OČIMA KRONIKÁŘŮ
4. května – 16. června 2022, Zelená klubovna, 1. patro. Vernisáž 3.
května, 17 hod.
Jména + SmartArty / MIRKA
HEDBÁVNÁ
4. května – 24. června 2022,
hudební oddělení.
STUDIE ROSTLINY / ZŠ TÝNSKÁ
1. května – 30. června, dětské
oddělení.

Klub seniorů

Pondělí 9. května, 9 hod., hudební oddělení.
ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ: ZMIZELÁ TŘEBÍČ. 5.
ČÁST. BRÁFOVA TŘÍDA A OKOLÍ / Ing. arch. LUBOR HERZÁN

Čtvrtek 5. května – 14 hodin,
Národní dům, malý sál
MIROSLAVA ČERMÁKOVÁ
Beseda s třebíčskou novinářkou a
spisovatelkou nejen o její nejnovější
knize HOUSLOVÝ KLÍČ.

Pátek 13. května, 17 hod., hudební oddělení.
KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ
/ VIKTOR VELEK & OSTRAV-

Čtvrtek 19. května – 15 hodin,
Národní dům, velký sál
MÁJOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
K tanci a poslechu hraje H. Jireček
a J. Nosek.
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Aktuality / Inzerce

Služba AL PASO pomáhá odsouzeným
Pracovníci při Oblastní charitě Třebíč
pomáhají lidem z celé Vysočiny.
� Antonín Zvěřina

Služba AL PASO spadá pod Oblastní charitu Třebíč a sídlí v Komunitním centru Moravia v Třebíči. Podává pomocnou ruku lidem na
Vysočině ve výkonu trestu či těm, kteří se vrátili
z nápravného zařízení. Je to jediná služba tohoto
typu v kraji.
„Spolupracujeme i s rodinou člověka, který se ocitl
na šikmé ploše. Jezdíme po věznicích v celé republice
a každý rok je kontaktujeme. Jsme tříčlenný tým, Stanislava Nekvasilová má na starosti okresy Žďár nad
Sázavou a Havlíčkův Brod, Zdeněk Kosmák Pelhřimovsko a já, Marie Petříčková, Třebíčsko a Jihlavsko,“ uvedla posledně jmenovaná.
U služby mají praxi i absolventi různých škol.
Cílem je odsouzeným všestranně pomoci, například s dávkami, při insolvenci, při hledání ubytování či zaměstnání. „Spolupracujeme s ním ještě ve
výkonu trestu a následně za ním dojíždíme do místa
bydliště. Osoba, které pomáháme, musí mít vztah k
Vysočině,“ zdůraznila Petříčková.
Služba zajišťuje i dopisovou službu, kdy zůstává zachovaná anonymita obou pisatelů. Její kolegyně Stanislava Nekvasilová připomněla, že služba začala sloužit v roce 1992. „Měla pouze formu
dopisování s vězni,“ poukázala.
V roce 2009 se služba změnila na současnou praxi, ale zahrnovala pouze Třebíčsko. V roce 2012
se služba rozšířila na celou Vysočinu. V každém
okresním městě vznikla pobočka jako poradna
pro klienty.
V roce 2017 po vyhodnocení se ukázalo, že
obsluhovat pět poboček je nehospodárné, a zůstala kancelář pouze v Třebíči. „Ale vyjíždíme do všech

NA SNÍMKU zleva Stanislava Nekvasilová, Marie
Petříčková a Zdeněk Kosmák.
Foto: Antonín Zvěřina
okresů kraje. Záleží na domluvě s klientem, kde se
setkáme,“ naznačila Nekvasilová.
Petříčková přiznala, že si někteří lidé mohou
myslet, že taková služba není potřeba. Lidé ale
žádají o pomoc i při psychickém zvládání přechodu z vězení do běžného života. Služba jim pomáhá
tuto bariéru překonat a zařadit se do společnosti.
Často je kontakt od další trestné činnosti odrazuje. Služba je naprosto dobrovolná, záleží jen na
jednotlivci, zda ji využije. „Postupně se stáváme
kamarády, protože ti lidé často zcela zpřetrhali vazby na svoje okolí. Nemají o koho se opřít,“ nastínila
Petříčková.
Těmto lidem hrozí i to, že podepíší nevýhodnou smlouvu, často nevědí, jak naložit s úředním
dopisem, i s tím jim radí tato služba. „Opravdu se
nám často stává, že klient už nepotřebuje pomoci po
stránce materiální, ale po stránce duševní. Potřebuje
si s někým popovídat, svěřit se. Často říkají, jste jedi-

BAYON. Nové SUV.
Svět jako na dlani.

BAYON. Nové SUV.

ná, kdo mě neodsuzuje, poslouchá mě,“ pokračovala
Nekvasilová.
Mnoho klientů se ozývá, i když spolupráce se
službou skončila. Mají potřebu se ozvat, což pracovníky těší. Petříčková informovala, že bývalý
vězeň se do věznice může podívat jen se souhlasem ředitele.
„Pořádáme tam pak besedy, kdy jim bývalý vězeň
může lépe vysvětlit, jak mu naše služba pomáhá, což
je velice důležité,“ naznačila Petříčková. Uvedla příklad, zanedlouho se má vracet do běžného života
klient s roztroušenou sklerózou.
Pro takového člověka není lehké sehnat zázemí.
Petříčková proto kontaktovala i příslušného pracovníka na ministerstvu, ale adekvátní odpovědi
se nedočkala. Pak se ukazuje, že společnost s takovými lidmi nepočítá.
Slovo dostala i jedna ze stážistek . „Také jsem o této službě vůbec nic nevěděla. Myslím si, že většina lidí o ní nic neví a je opravdu potřebná,“ konstatovala.
Pokud jde o zájem, ovlivnila jej pandemie covidu,
kdy pracovníci nemohli navštěvovat věznice. Loni
se jednalo o 67 osob.
„Zatím jsme nikoho neodmítli, pokud spadal pod
naši službu nebo dobrovolně neukončil spolupráci,“
poukázala Nekvasilová. Doplnila, že pracovníci neodmítají ani klienty s opakovanou trestnou
činností. Pracují s nimi půl roku před návratem z
vězení s cílem je vrátit zpět do společnosti a postavit se na vlastní nohy.
Jedná se o službu pro klienty nad 18 let a zájem
má spíš střední generace. „Myslíme si, že stát tuto
problematiku příliš neřeší a spíš se jedná o neziskové organizace. Vznikla asociace těchto organizací,
abychom postupovali společně. Naše vize je taková:
nabídnout potřebným ubytování a práci,“ podotkla
Petříčková. Služba navazuje i kontakty se starosty
měst a obcí, aby i ti o této službě věděli.
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Vždy středem pozornosti.
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Mejzlík zvítězil na Kypru

PETR MEJZLÍK se raduje z vítězství na Kypru.
V neděli 20. března se uskutečnil v
kyperském městě Ayia Napa dva roky
koronavirem odkládaný triatlonový
festival. Centrem dění byla zátoka Nissi Bay. Do závodů se postupně prezentovalo téměř 180 závodníků z 15 zemí
(mj. Mexika, Francie, Estonska, Ruska, Ukrajiny, Švýcarska, Itálie, Belgie či
Libanonu).
Závod odstartoval ráno v 7.30 hodin
polovičním ironmanem, v 8.15 hodin
následoval start sprintu a v 8.30 hodin
startoval olympijský triatlon. A ve
sprintu na vzdálenostech 0,75 - 24 5 km se představil Petr Mejzlík /TJ
Spartak Třebíč/.
V konkurenci závodníků kat. 50+ si
velké naděje nedělal. Ale po pomalejších úvodních plaveckých tempech v
patnáctistupňové vodě Středozemního
moře se ke konci plavecké části dotáhl
na konec vedoucího „balíku“.
Po vydařeném výkonu na kole se
posouval pořadím nahoru. A v běhu
si pozici mezi soupeři své kategorie
udržel. Časomíra v cíli se zastavila na
hodnotě 1:24,39 hodin, což stačilo
v konkurenci 62 soupeřů na celkové
12. místo a v kategorii 50+ to znamenalo vítězství před dvěma závodníky
z Velké Británie.
Vítězem sprintu
se stal domácí Alexandros Demetriou
časem 1:10,17 hodin.
„Pro mě téměř šokující výsledek. Dva
roky se to odkládalo, nakonec jsem se
rozhodl se tam vydat. Kategorie byla
pro mě nevýhodná, přeci jen už čtvrtým rokem jedu v 60+, ale zase jsme

Foto: archiv P. Mejzlíka

jeli dva a kamarád to vlastně zorganizoval, tak proč ne.
Říkal jsem si, že se tam tak aspoň
jednou podívám. Výsledek jsem nečekal, původně bylo přihlášených 15
padesátníků. Nakonec zima a vítr jich
polovinu odradily, v cílii nás bylo osm,
prý největší zima v tomto období za
posledních 30 let. Ale vítr fučel všech
šest dnů, co jsme tam byli, a teplota
12-13 stupňů nepřelezla. Na závod ale
vylezlo slunce, což bylo dobré. Voda 15
stupňů, takže se většina převlékala.
Dal jsem to v jednom dresu a zimou
jsem netrpěl. Překvapením pro mě bylo,
když jsem na kole dojel do depa. Tam
bylo 6-7 kol, takže hodně vpředu. Koukal
jsem do výsledků a měl jsem 10. plavání
a 6. kolo. Takže někteří fakt asi zmrzli,“
okomentoval závod Mejzlík.
-zt-
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Běh sadem vyhrál Petr Vitner
Po dvou letech, v nichž nejstarší
přespolní běh na Moravě znemožnila
covidová opatření, se v Lorenzových
sadech opakoval obvyklý scénář. V
81. ročníku závodu, který už po několikáté musel změnit svou trať, zvítězil
pošesté novoměstský Petr Vitner.
Nejlepší z domácích běžců byl triatlonista Martin Hanáček, který skončil pátý. Více se prosadily třebíčské
ženy, když za vítěznou novoměstskou
Karolínou Šípkovou doběhly Denisa
Lesslová a Nikola Štorková. Ještě více
se dařilo chlapcům a děvčatům pořádajícího Spartaku i dalších třebíčských
sportovních klubů ve všech mládežnických kategoriích včetně nesoutěžního běhu rodičů s dětmi.
Vzhledem k počasí, kdy mezi účastníky poletovaly sněhové vločky, prokázali všichni startující od nejmladšího
po nejstaršího běžce, devětasedmdesátiletého Vladimíra Koukala ze Sokola Stařeč, velkého sportovního ducha.
Počasí ovšem pořadatelé nemohli
ovlivnit, jen se snažili dodržet prastarou tradici, že Během Lorenzovými
sady první sobotu po prvním jarním dni se zahajuje atletická sezona.
Naopak maximálně se věnovali organizaci nové podoby tratí, na které
se snesla hlasitá a nevybíravá kritika
novoměstského trenéra Hubáčka.
Se svým názorem však zůstal osamocen, ostatní přenesení startu a
cíle z úzké asfaltové cesty podél plotu HFK na plochu bývalého tréninkového hřiště pod Sportovní ulicí
akceptovali. A to byli mezi diváky i
startujícími hned čtyři domácí vítězové závodu: Jan Nechvátal (první
v letech 1957 – 1959, 1968 a 1970)
se svým synovcem Jiřím (vítězem

ročníku 1987) i stále aktivní veteráni Jaroslav Bohuslav (první v l. 1982
a 1989) a Petr Motálek (první v r.
1991).
Z výsledků 81. ročníku Běhu
Lorenzovými sady: Memoriál Josefa Popeláře na 4700 m: 1.
Vitner (Nové Město) 17:14, 2. Šacl
(Oymp Praha) 17:27, 3. Dolák (Jihlava) 18:18. Ženy 2 700 m: 1. Šípková (Nové Město) 12:35, 2. Lesslová
13:98, 3. Štorková (obě Spartak Třebíč) 13:38. Dorostenci 2700 m: 1.
Vorálek (Jihlava) 10:21, 2. Křenek
(Žďár) 10:28, 3. Vančura (Spartak
Třebíč) 10:30. Starší žáci 1500 m:
1. Oborný (Spartak Třebíč) 5:53, 2.
Staněk (Žďár) 5:59, 3. Voda (Spartak
Třebíč) 6:04. Starší žákyně 800 m: 1.
Doláková (Jihlava) 2:59, 2. Kulhánková 3:01, 3. Meschková (obě Spartak
Třebíč) 3:04. Mladší žáci 800 m: 1.
Vomela (HTK Třebíč) 2:54, 2. Koreček (Havlíčkův Brod) 2:56, 3. Štursa
(Sokol Havlíčkův Brod) 6:04. Mladší žákyně 600 m: 1. Velebová 2:33,
2. Horká (obě Spartak Třebíč) 2:34,
3. Láníková (Korela Jihlava) 2:34.
Přípravka chlapci 600 m: 1. Vostal
(HST Třebíč) 2:38, 2. Sedlář 2:41, 3.
Sobotka (oba Spartak Třebíč) 2:44.
Přípravka dívky 500 m: 1. Mrákotová 2:08, 2. E. Gotthardová 2:15, 3.
Vlčanová (všechny Spartak Třebíč)
2:16. Minipřípravka chlapci 400 m:
1. Hejátko 2:00, 2. Hošek (oba Spartak
Třebíč) 2:03, 3. Burian (Korela Jihlava) 2:04. Minipřípravka dívky 400
m: 1. Svobodová 2:12, 2. Dvořáčková
2:15, 3. T Gotthardová (všechny Spartak Třebíč) 2:17.
Milan Zeibert

Aquatlon Českého poháru se konal za sněhu
Ani husté sněžení nezastavilo účastníky Aquatlonu Příbram, který se v neděli 10. dubna uskutečnil jako druhý díl
Českého poháru. Do závodu se prezentovalo přes 180
závodníků všech věkových kategorií.
V plavecké části, která se uskutečnila v příbramském
aquaparku, nechyběli ani závodníci oddílu triatlonu TJ
Spartaku Třebíč. Svoje pozice po plavání se snažili uhájit při běžecké části. A nejen oni si užili všechny druhy
počasí – startovalo se za hustého sněžení, které se střídalo v nepravidelných intervalech s deštěm a sluncem.
V krásném areálu rybníka Hořejší Obora si vedli následovně. V kat. žáků 10-11 let na trati 0,1-1 km si pro 17.

místo doběhl Kristián Kuchař. Martin Kalda v kat. 12-13
let na trati 0,2-2 km obsadil 8. místo časem 11:06 min
a na stejné trati mezi žáky 14-15 let obsadil Jan Voda 9.
místo (10:28 min) a jeho sestra Nikola mezi stejně starými žákyněmi doběhla také devátá (12:08 min). Za ní
na 13. místě Adéla Kuchařová za 12:43 min. V hlavním
závodě na 0,4 - 5 km mezi muži 50-59 let zvítězil Dušan
Procházka (26:53 min) a druhý mezi muži 60+ doběhl Petr
Mejzlík (33:19 min). Celkovým vítězem se stal Tomáš Zikmund (19:29 min). „Užili jsme si aprílové počasí, ale jinak příjemné zpestření víkendu,“ okomentoval závod Petr Mejzlík.
-zt-
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Inzerce

NOVÁ ŠKODA

KAROQ
Již od

S měsíční splátkou již od
Rozjeďte se vstříc novým zážitkům v inovovaném provedení modelu KAROQ. K ﬁnancování CHYTŘE
navíc zdarma získáte předplacený servis Standard na 5 let nebo do 60 000 najetých kilometrů.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA KAROQ: 4,7–8,0 l/100 km, 123,2–181,0 g/km

Ilustrativní fotograﬁe

Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA KAROQ 1,0 TSI 81 kW Ambition v ceně 638 900 Kč, při ﬁnancování se ŠKODA Financial Services v ceně 638 900 Kč, splátka předem
191 670 Kč (30 %), výše úvěru 447 230 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 534 263 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 581 975 Kč, RPSN vč.
pojištění 11,410 %, délka úvěru 36 měsíců, poslední nerovnoměrná splátka 366 011 Kč, měsíční splátka úvěru 4 674 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 5 999 Kč, úroková sazba p. a.
7,09 %. ŠKODA Pojištění Standard obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení (10 % spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění
skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry jsou: min. 31 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Platí při předání vozu zákazníkovi do 30. 11. 2022.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
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Koupím staré hračky na baterku,
klíček, bovden, auta, vlak, loď, pásák,
dělo, vojáčky, stavebnice, hry, kostky,
panenky, kočár aj. Dobře zaplatím. Tel.:
603 146 473
Koupím 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
Sběratel koupí staré automobily a motocykly i jejich díly - motory atd. Tel.: 736
649 470
Výkup STARÝCH peřin. Tel.: 721 469
234.

Služby
Kominictví
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

Náplně do tiskáren
Potřebujete TONERY a náplně do
tiskárny? Naše kvalitní kompatibilní cartridge a tonery šetří Vaši peněženku!
Internetové ceny a věrnostní slevy. Drtivá
většina typů SKLADEM! www.trebservis.
cz. Tel.: 604 911 211, OC Amos - Komenského nám. 1045/18 - hned u přechodu
naproti Septiku :-)

Renovace vany
NOVÁ VANA DO STARÉ, bez bourání,
záruka 5 let. Tel: 608 700 515
www.renovacevany.eu

Řez ovocných dřevin
Řez a ošetření ovocných stromů,
ovostroms@seznam.cz, tel.:605 155 499

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

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

Výuka němčiny, překlady
Výuka v učebně na Atomu, příprava na
maturitu a mezinárodní zkoušky, soudně
ověřené překlady. Mgr. Jitka Vaňhová, tel.:
724 658 835

Oznamovatel
Koupím
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

Ostatní
Máte problémy s dluhy na Vašem bytě či
domě? Pomůžu Vám. Tel.: 602 150 173
Prodej vajíček (kus za 4,- Kč), králíků a
doma krmené drůbeže. Brojlerová kuřata,
brojleroví kohouti roční, husokachny a
krůty.Vše v kuchyňské úpravě s droby,
chlazené.Taktéž prodej vepřového masa a
domácích uzenin. Tel.: 722658649
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Mitisková se stala vicemistryní ČR

Aquatlonový pohár ČR pro rok
2022 je u konce. Po závodech ve Zlíně a v Příbrami vyvrcholil v neděli 24.
dubna na pražském Chodově. V plaveckém bazénu Jedenáctka a v sousedním Parku u Chodovské tvrze bojovalo 306 závodníků různých věkových
kategorií nejen o pohárové body, ale
i o mistrovské tituly. Početné výpravě třebíčských závodníků se podařilo dosáhnout na 3 mistrovské medaile. Ale i ostatní bojovali za co nejlepší
umístění na různých závodních objemech v pořadí plavání, běh.
Ti nejmladší startovali na tratích 0,11km a mezi dětmi 10-11 let obsadili
6. místo Nela Mitisková a 21. Šimon
Bednář. Na trati 0,2-2 km mezi 12–
13letými byli shodně dvanáctí Matyáš Večeřa a Zuzana Mejzlíková, mezi
žáky 14-15 let doběhl na 12. místě Jan
Voda a dívky Nela Bednářová, Nikola
Vodová a Adéla Kuchařová doběhly
na 8., 10. a 17. místě.
A potom již následovaly tratě hlavní-

ho závodu o objemech 0,4-5,2 km. Zde
největšího úspěchu dosáhla Michaela
Mitisková, která doběhla mezi dorostenkami na 2. místě /7. celkově mezi
ženami/. Ve stejné kategorii obsadili
shodně 10. místo sourozenci Šárka a
Marek Kratochvílovi. Mezi muži 5059 let získal bronzovou medaili za 3.
místo Dušan Procházka a stejný kov si
odvezl Petr Mejzlík za kategorii nad 60
let. První cílem proběhl a mistrem
ČR se stal Šimon Koblížek z Litvínova.
„Počasí nepřálo hlavně dětem, my starší
už jsme startovali bez deště, ale zase bylo
bahno a kalužiny. Jinak hezký závod,
tři medaile jsou určitě úspěchem. Tento
pohár je za námi a konečně se přiblížila
triatlonová sezóna,“ přiblížil závod
Mejzlík.
-ztZPRAVA Michaela Mitisková, vítězka
Kateřina Hadravová z Tábora a třetí
Kristýna Dvořáková z Plzně.
Foto: Stanislav Mitiska

Turistika
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ Klubovna u rybníka „Babák“, kontakt
Ing. Ladislav Tomáš,
tel: 776 143 134
1. 5. 2022 Májové toulání k
Pelestrovské hospůdce, turistický pochod, start libovolný, cíl 10.00
- 16.00 hodin Pelestrovská hospůdka. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v
6.50, 7.15, 8.50 / z Boroviny v 7.18,
8.28. Návrat vlakem z Havl. Brodu v
14.03, 15.05, 16.03, 17.05.
7. 5. 2022 50 let KČT Šlápoty Hněvkovice, slavnostní setkání v Humpolci. Dopoledne vlastní vycházka, ve 13 hod. vernisáž v
knihovně Humpolec, v 14.30 hod.
slavnostní setkání pod záštitou
M. Vystrčila a starosty Humpolce.
Odjezd z Třebíče autobusem v 6.00,
8.40 / vlakem z hl. n. v 6.50, 8.50,
9.15. Návrat z Humpolce autobusem
v 16.35, 17.25 / vlakem v 15.14.
8. 5. 2022 Pochod Župou Pernštejnskou, turistický pochod, start v
sokolovně Tišnov (trasy 24 a 31 km)
a na nádraží ČD v Doubravníku (tra-

sy 7, 10 a 19 km), cíl na Pernštejně.
Trasy vedou přes Jamné, Lomnici,
Borač, Veselí, Křížovice a Nedvědici. Odjezd z Třebíče auty do Tišnova
nebo Doubravníku. Návrat k autům z
Nedvědice busem v 16.50 nebo vlakem v 14.01, 16.01, 17.01.
8. 5. 2022 Po stopách Josefa Toufara do středu ČR, turistický hvězdicový pochod, trasa libovolná, mezi
9.30 a 15.00 hod. je třeba projít přes
Číhošť. Doporučujeme navštívit
střed ČR v Číhošti, kostel a pomník
pátera Toufara, stanici ochrany fauny
v Pavlově a projít si Stvořidla (trasy
15 - 22 km). Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 6.50, 7.15, 8.50 / z Boroviny v 7.18, 8.28 do Smrčné, Vilémovic
nebo Světlé n.S. Návrat vlakem z Leštiny v 14.25, 16.25.
8. 5. 2022 Putování hornickým
krajem, turistický pochod v Zbýšově, start v Městském kulturním centru 7.30 - 9.30 hod., trasy pěší 8, 10,
20 a 32 km, cyklo 10 až 50 km. Trasy vedou přes bývalé doly Ferdinand,
Simson, Kukla a kolem vodojemu.
Odjezd z Třebíče vlakem z hl. n. v

Město plánuje řadu menších akcí

Zadat veřejnou zakázku na akci
v Základní škole Kpt. Jaroše v Třebíči
na výměnu rozvodů požárního vodovodu rozhodla rada města. Starosta Pavel Pacal podotkl, že se jedná o
poslední čtvrtou etapu výměny.
Dále rada rozhodla o zakázce na
opravu fasády kulturního domu
v místní části Slavice, Plavecký
bazén Laguna Třebíč - stavební
úpravy parní kabiny a sprchy, Sportovní areál ul. Manž. Curieových LED obrazovka za téměř 900 tisíc
korun a Výdejna jídel v Mateřské
školy Palackého.
Odsouhlasila také zakázku Strojní čištění dešťových vpustí v roce
2022. Jedná se o zhruba 20 dešťových vpustí. Vyžádá si asi 500 tisíc
korun. Rada města rozhodla zrušit
výběrové řízení na zakázku Prefe-

rence městské hromadné dopravy
města Třebíč - křižovatky.
Město vypíše zakázku znovu.
Výjimkou bude křižovatka u pošty, kde se realizace uskuteční samostatně, i když v režimu všech dalších
upravovaných světelných křižovatek.
Stejné to bude u světel budovaných
v ulici 9. května.
Rada města rozhodla zadat veřejnou zakázku malého rozsahu Kontejnerová stání. Jedná se o ulice Na
Kocandě, Cyrila Boudy a Šafaříkova a akce si vyžádá zhruba milion
korun.
„Bohužel se stále stává, že na některých stanovištích lidé vyhazují materiál
i kolem popelnic, který patří na sběrný
dvůr. Asi nám nezbude, než na místa
umístit kameru a hříšníky zveřejňovat,“
konstatoval starosta Pacal.
-zt-

5.50, 7.44 / z Boroviny v 5.45, 6.27,
do Zastávky / Rapotic, pak do Zbýšova místní bus. Návrat busem ze
Zbýšova v 14.23, 16.23 do Zastávky
na vlak.
14.- 15. 5. 2022 Putování za Třebovským kohoutem, turistický
pochod, start v České Třebové na
internátě VOŠ, trasy 15 - 50 km. Trasy vedou do oblasti Semanínských
stezek, na Andrlův Chlum, směrem k
Třebovským stěnám a do údolí Skuhrovského potoka. Odjezd vlakem v
SO z Třebíče v 7.08. Návrat vlakem v
NE z České Třebové v 15.46.
15. 5. 2022 Po jihlavských stopách Gustava Mahlera, tematická vycházka s výkladem, start 15.00
hod. Park Gustava Mahlera Jihlava (2
km). Odjezd z Třebíče vlakem z hl. n.
v 12.50, autobusem v 12.00, 12.20.
Návrat z Jihlavy vlakem v 16.50,
17.15, 18.50, autobusem v 17.10.
21. 5. 2022 Pampeliškový
pochod, turistický pochod vodáků Mor. Budějovice, start v 7.45 hod.
nádraží ČD Mor. Budějovice, 8.15
hod. ČD Rácovice, trasy 10 a 15 km.
Trasa vede okolo rybníka Asuán na
Hornice. Zakončení v Dešově hostinec U Blahoutků, odtud odvoz autobusem do M. Budějovic. Odjezd vlakem ze Starče v 7.12 (z Třebíče bus
v 6.47) nebo autobusem z Třebíče z
AN v 7.15. Návrat z Mor. Budějovic
autobusem v 16.10, 18.25 nebo vlakem v 16.23.
21.5 . 2022 Jinošovské studánky.
Prezence od 8.00 do 10.00 na návsi.
Na 12km trase u studánek je vítání

turistů chlebem a solí. Od 12 hodin
občerstvení s táborákem u rybníku
Bělizna, hry pro děti a soutěže o ceny.
Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 7.44
do Náměště a do Jinošova busem v
9.18 nebo 5 km pěšky. Na návrat z
Jinošova autobusem v 14.30, 18.30
nebo z Náměště vlakem v 14.28,
15.51, 16.28, 17.51, 18.28.
21. 5. 2022 Teslácký šotek, turistický pochod v Jihlavě, start od vrátnice Tesly, trasy pěší 12 až 50 km,
cyklo 17 až 80 km. Odjezd vlakem
z Třebíče hl. n. v 6.17, 6.50, 7.15 / z
Boroviny v 6.20, 7.18. Návrat vlakem
z Jihlavy v 13.43, 14.26, 15.43, 16.26,
17.43.
21. 5. 2022 Pochod Praha - Prčice, turistický pochod, start na mnoha
místech, cíl Prčice, trasy pěší i cyklo
23 až 60 km. Nejznámější pochod v
ČR. Startem tras je Praha (70 km),
Týnec (42), Pikovice a Čerčany
(50), Benešov a Bechyně (44), Bystřice (35), Olbramovice (33), Votice (30, dětská 23), Střezimíř (dětská
23), Tábor (40 a 30), Mladá Vožice (35), Sedlčany a Petrovice (30),
Milevsko (40 a 31). Odjezd z Třebíče individuální.
28. 5. 2022 Do Petrovic. Každý
si zvolí trasu (pěšky nebo na kole)
z Třebíče, Okříšek, Číchova apod.
Posezení v Petrovicích u Nosálů od
10 do 14 hodin. Každý si vezme na
opečení buřt. Oheň a pití bude k dispozici. Návrat z Petrovic autobusem
v 11.19, 15.16 nebo z Okříšek vlakem v 12.26, 14.18, 16.18 / autobusem v 11.17, 13.06, 15.16, 17.05. -zt-
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