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FÉROVÁ SNÍDANĚ. V Třebíči se konala v červnu na zahradě Centra volného času Hrubínka. Má za cíl ukázat zájem o živo-
ty pěstitelů kávy, kakaa nebo banánů v dalekých zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Foto: Antonín Zvěřina

Třebíč se brání nařčení, že více 
zeleně znamená porušení zásad 
památkářů. 

� Antonín Zvěřina

Komplexní rekonstrukce Karlova 
náměstí v Třebíči se blíží ke konci. 
S nadsázkou se dá říct - co obyvatel 
města, to architekt. Co drtivá větši-
na lidí kvituje jako krok správným 
směrem, to je vzhled první předza-
hrádky na horní straně náměstí. 

Vedení města se pokusilo prostor 
ještě více ozelenit a na rozdíl od 
projektu na náměstí umístilo nad 
rámec deset stromů. To se ovšem 
nelíbilo památkářům z Telče. Do té 
míry, že na skutečnost upozornili 
ministerstvo kultury. 

To zareagovalo zcela neadekvát-
ně. Městu odepřelo dotaci 750 
tisíc korun na regeneraci pamá-

tek v městské rezervaci. „Postup 
ministerstva je pro nás nepochopitel-
ný. Takhle přece nevypadá památko-
vá ochrana. Pro deset stromů, vysá-
zených v jednadvacátém století, kdy 
bojujeme s klimatickou změnou, 
budeme trestat majitele objektů, kte-
ří právě při rekonstrukci památko-
vou ochranu naplňují. Připadá mi to 
jako pokrytectví a ješitnost některých 
zaměstnanců z památkového ústavu 
v Telči,“ nebere si servítky starosta 
Pavel Pacal. 

Revitalizaci náměstí, které se roz-
lohou řadí mezi největší v České 
republice, přitom město chápe jako 
jedinečnou možnost k přizpůsobe-
ní na změnu klimatu. 

„Náměstí přece neopravujeme pro 
památkáře, nestavíme tu výškové 
domy, pouze chceme, aby tady lidé 
měli příjemný stín, aby mohli posedět 
na zahrádkách restaurací a kaváren, 

nebo na lavičkách pod stromy. To, že 
jsme vysadili více stromů, děláme pro 
větší pohodu na náměstí, aby znovu 
ožilo lidmi,“ zdůrazňuje Pacal.

Připomíná, že město zásady 
památkové péče ctí. O tom svěd-
čí mimo jiné také udělení ceny 
Památka roku 2021 za citlivou a 
zdařilou rekonstrukci budovy pře-
vlékáren říčních lázní, nebo Zla-
tá jeřabina za expozici po zdařilé 
rekonstrukci Větrného mlýna. 

Diskuzí prochází i podoba kašny 
v západní části náměstí, pro upřes-
nění několik údajů. Navrhované 
řešení kašny na Karlově náměstí v 
Třebíči se stane průnikem několika 
témat. Mezi nejdůležitější patří prá-
ce s vodou samotnou, její schop-
ností měnit se a přenášet energii. 
Zároveň se jedná o dílo úsporné, 
ale i naopak. 

 (Pokračování na str. 2)

Památkáři brojí proti zeleni

Křižovatku budou 
řídit semafory

Křižovatka Jejkovská brána x B. Vác-
lavka x S. Osovského x Soukenická 
v Třebíči se dočká osazení semafory. 
Ty začnou sloužit řidičům zhruba od 
poloviny září, kdy se plánuje ukon-
čení rekonstrukce centrálního Karlo-
va náměstí. Předpokládané náklady 
nepřekročí pět milionů korun.  -zt-

Zabezpečí počítače
Veřejnou zakázku Pořízení pro-

nájmu licencí, předplatné podpory 
pro trvalé licence a předplatné tech-
nické podpory na fyzická zařízení, 
zabezpečení počítačového systé-
mu radnice, vyhlásilo město Třebíč. 
V opakované výzvě se přihlásily dvě 
firmy, jedna nesplnila požadované 
náležitosti. Zakázka si vyžádá zhruba 
čtyři miliony korun.  -zt-

Městu pomůže 
nové parkoviště

Záchytné parkoviště a cvičná plo-
cha pro autoškoly v ulici Hrotovická 
v Třebíči se začalo budovat na začát-
ku června. Výstavba potrvá do konce 
září. Vyžádá si zhruba 16,5 milionu 
korun. Vznikne tam asi 170 parkova-
cích míst.  -zt-

Darovali ponožky
Společnost Benex Třebíč darovala 

městu 2600 párů dětských ponožek. 
Jejich hodnota přesahuje 20 tisíc 
korun. Odbor sociálních věcí je bude 
využívat pro potřebné.  -zt-
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Odhalili pět zhoubných nádorů
Preventivní kontroly znamének v 

rámci Evropského dne melanomu v 
kožní ambulanci zaznamenaly neví-
daný úspěch. Ve středu 25. května se 
do třebíčské nemocnice dostavilo 172 
lidí. Bylo nalezeno šest kožních pre-
kanceróz, čili projevů předcházejících 
vzniku maligního nádoru. 

Diagnostikováno bylo pět zhoub-
ných nádorů kůže a dvě nepravidelně 

pigmentované névy, u kterých je nut-
no provést excizi s histologickou veri-
fikací. U všech morf bylo zajištěno 
jejich odstranění na operačním sálku.

Statistika vyšetřených pacientů

2019    66 osob

2020    nekonalo - covid

2021    58 osob

2022    172 osob    -zt-

Výstava fotografií Václava Holeč-
ka Magická kapka

Po 6. 6., 15 – 16.30 hod.
TVOŘENÍ S LÍDOU ŠTĚPNIČ-

KOVOU

Čt 9. 6., 15.30 – 19.30 hod.
VYSTOUPENÍ PĚVECKÝCH 

SBORŮ ZUŠ

Po 13. 6., 16 - 17 hod.
ŽABÍ MUZIKÁL

Ne 19. 6., 16.30 – 19.30 hod.
ZDENĚK JURÁSEK: ROUTE 

66

Pá 24. 6., 16 - 19 hod.
ROZEZNĚLÁ A ROZTANČE-

NÁ TŘEBÍČ

St 29. 6., 16 - 20 hod.
HURÁ PRÁZDINY! V KOMU-

NITNÍ ZAHRADĚ PŘIVÍTÁME 
PRÁZDNINY S FRENCIZ

  Komunitní centrum Morávia

ávno již, dávno tomu, řečeno slovy Boženy Něm-
cové, kdy jsem z Prasečího plácku přes Podkláš-
terský most následně stoupal na Barborku, abych 

v závěru své cesty prošel kolem rybníku Kuchyňka a 
vstoupil do majestátní budovy zemědělské školy.
Měla za cíl ze mě vychovat zemědělského odborníka 
coby pěstitele či chovatele. To se jí až tak nepovedlo, 
což nelze přičíst tehdejšímu profesorskému sboru, ale 
spíš mé liknavosti a zálibám vytrhujícím mě z učení. 
Zemědělství se nakonec beze mě obešlo a ani ono, ani 
já toho nelitujeme, i když semínka zasetá v duši mě 
stále nutí tento obor lidské činnosti sledovat. 

Svým následovníkům přeji hodně úspěchů, aby se 
ve svých oborech mohli pochlubit výbornými výsled-
ky, chápavé učitele, a ti, co zběhnou jako já, nechť na 
školu nikdy nezapomenou jako na útočiště krásných 
mladých let. 

Takhle jsem zavzpomínal na dobu před padesáti 
lety pro zemědělskou školu, nyní i veterinární a zdra-
votní, která letos v červnu oslaví několik výročí. Ano, i 
já loni zmiňovaných 50 let od nástupu na tento ústav. 
Co tomu předcházelo? 

Moji rodiče v roce 1971 přemítali, co s tím neduži-
vým dítkem a logicky usoudili, že by ho mohla uživit 
zemědělská půda či hospodářská zvířata. Pečlivě 
vybírali pro mou třicetikilogramovou tělesnou schrán-
ku střední školu, kde byla nejvyšší pravděpodobnost, 
že ji třeba i dokončím. 

Gymnázium, už ne všeobecně vzděláváací ško-
la, nepřipadalo v úvahu, tam mířili ti nejchytřejší z 
chytrých, ekonomie či stavebka se rovněž zdály být 
rodičům nad moje síly. A tak jsem se srdcem vese-
lým směřoval na ústav zemědělský.

Ještě předtím mě čekaly přijímací zkoušky, ty z 
mateřského jazyka a matematiky jsem jako jeden z 
mála absolvoval bez opravné zkoušky, a v biologii 
se mě profesor Koupil zeptal na rozdíl oběhového 
systému u savců, ptáků a plazú.

Neměl jsem nejmenšího tušení, o co se jedná, a 
toto nejmenší tušení mě provází celý život. Přesto 
na mě mohli být rodiče pyšní, byl jsem přijat. I když 

by si studium střední školy a možná i následné vyso-
ké zasloužila spíš moje sestra s výchozími známka-
mi vysoko nad mým průměrem. 

Že studium zemědělské školy nebude procház-
ka růžovým sadem mně kupodivu ukázala první 
hodina tělocviku. Učitel Žampa nám dal povel k 
oběhnutí rybníku Kuchyňka. Než jsem zareagoval, 
někteří moji spolužáci už běželi na náprotivné stra-
ně a já dýchavičně nesl svých třicet kilo na chvostu, 
přede mnou běžel i tlouštík Smetana a do cíle jsem 
doběhl naprosto vyřízený a poslední. 

Čarokrásný rybník se pak stal pro mě na čtyři roky 
pěkným utrpením, běhali jsme ho několikrát za roč-
ník a já stále se stejným výsledkem jako poprvé. Ale 
něčím se pochlubit mohu. V prvním ročníku jsem měl 
na vysvědčení jedinou jedničku za čtyři roky, krom 
chování, i když i tam učitelský sbor párkrát balanco-
val nad snížením. Tu jedničku jsem obdržel z mate-
matiky a jsem na ni dodnes pyšný víc než na červený 
diplom na nějaké škole vysoké. Tak zase příště.

 Antonín Zvěřina

Nástup na střední školu

Tak plynul čas...

D

Pravidelná sbírka na opravu stře-
chy kostela sv. Martina v Třebíči se 
koná v neděli 19. června. 

Oprava oltáře sv. Josefa ve stej-
ném kostele začne začátkem června. 
Letošní náklady jsou 350.575 Kč. 
Dotace od ministerstva kultury činí 
300.000 Kč, zbývající část pokryjí 
příspěvky farnosti.

V neděli 5. června se v evangelic-
kém kostele v Bráfově ulici v 15.30 
hodin uskuteční Svatodušní chvá-

ly, které povede Svatomartinská 
mládežnická schola Třebíč. Zazní 
několik písní s průvodním slovem v 
duchu ekumenismu. 

Starozákonní žalmy a instrumen-
tální hudba Salomona Rossiho, raně 
barokního židovského skladatele a 
reformátora synagogální hudby v 
italské Mantově na přelomu 16. a 17. 
století zazní v neděli 12. června v 17 
hodin v Přední synagoze na Tichém 
náměstí v Třebíči.   -zt-

Dopravní omezení
Do 23. června letošního roku bude 

uzavřen chodník před bytovým 
domem č. p. 988 v Družstevní ulici. 
Ve stejném termínu budou vždy od 
6 do 18 hodin uzavřena dvě parkova-
cí stání před domem. 

Důvodem omezení je oprava byto-
vého domu a zajištění vjezdu staveb-
ní techniky.   -zt-

Plošné opravy 
v Borovině

Od 2. června začnou práce v uli-
cích Revoluční, Spojenců a Dělnic-
ké náměstí. 

Za provozu tam bude probíhat 
frézování starého asfaltového povr-
chu a úpravy podkladních vrstev a 
dešťových vpustí. 

Od pátku 10. června od 18 hodin 
budou silnice úplně uzavřeny kvů-
li pokládce asfaltu. Ulice budou 
průjezdné od neděle 12. června od 
dopoledních hodin. -zt-

Rekonstrukce 
domu v ulici 

Obránců míru
V termínu od 6. června do 30. září 

letošního roku bude probíhat oprava 
domu č. p. 468/45, v ulici Obránců 
míru. 

Po celou dobu výstavby budou uza-
vřeny oba chodníky u domu. Uza-
vírka komunikace a pěti parkova-
cích stání bude probíhat vždy podle 
potřeby stavby, zhruba 10krát 1-3 
dny, v době od 8 do 15 hodin z celé 
doby výstavby. -zt-

Opraví oltář sv. Josefa

Třebíčský jarmark 
v ulici Tomáše Bati

V sobotu 11. června od 6.30 do 
16 hodin bude úplná uzavírka v uli-
ci Tomáše Bati, před Domem dětí a 
mládeže. Důvodem uzavírky je koná-
ní Třebíčského jarmarku. Objížďka 
povede ulicí Koželužská. -zt-

Památkáři brojí 
proti zeleni

(Dokončení ze str. 1)
Jednoduchá, čistá forma je nosi-

telem významu a svým řešením 
umožní s fenoménem vody praco-
vat ne pouze klasicky. Při návrhu 
byl zohledněn mírně svažitý terén 
náměstí bez výrazných terénních 
úprav a zásahů. Voda bude volně sté-
kat po povrchu.

Měřítko odpovídá prostoru náměs-
tí. Tři vodní trysky umístěné v rovi-
ně dlažby nabízejí standardní zážitek 
z vodního prvku v městském pro-
středí. Prstenec bude osazen tryska-
mi pro dva různé režimy fungování - 
stékání vodních paprsků po obvodu 
prstence, nebo jako výrobník mlhy - 
osvěžovač ovzduší.

Voda je sklonem terénu odváděna 
do vtokového žlabu a dále do tech-
nologických částí fontány. Prstenec 
je jako ocelový prostorový nosník, 
opláštěn bronzovým zlaceným ple-
chem. Sloupky jsou ocelové s povr-
chovou úpravou. Podzemní prostor 
a základové konstrukce jsou žele-
zobetonové. Vtokový žlab je osazen 
mosaznými nebo bronzovými hra-
nami. Dlažba bude vyspárována tak, 
aby nedocházelo k vymývání vod-
ním proudem.

DEN otevřených dveří se uskutečnil ve svozové firmě ESKO -T v sobotu 28. květ-
na. Zájemci si prohlédli celý areál, organizátoři nezapomněli na děti. Lidé se 
dozvěděli i mnoho informací o třídění odpadu. (Více v příštím čísle Třebíčských 
novin). Foto: Antonín Zvěřina  

ESKO – T. ukázalo provozy
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Shromáždění členů národopisné-
ho souboru Třebíčan se konalo na 
sklonku dubna v Centru tradiční 
lidové kultury v Třebíči. Účastníci 
si zavzpomínali na doby, kdy soubor 
patřil ke špičce v tehdejší Českoslo-
venské republiky a reprezentoval ji 
na mnoha vystoupeních v zahraničí. 

Setkání zorganizoval pracovník 
Muzea Vysočiny Třebíč Milan No-
ha, jehož oba rodiče byli dlouhole-
tými oporami souboru. „Doufám, že 
založíme tradici, která se bude opako-
vat. To je vlastně důvod, proč jsem vše 
zorganizoval,“ přiznal se Milan No-
ha. 

Doplnil, že setkání naplánoval, aniž 
by se vztahovalo k nějakému výro-
čí souboru. Připustil, že ani v kroni-
kách není záznam, kdy přesně sou-
bor vznikl. Datuje se do roku 1955 
či 1956, ale už mu určitě náznaky 
předcházely. 

„V kronikách se lze dočíst, že v roce 
1965 se slavilo desáté výročí Třebíča-
nu,“ podotkl Milan Noha. Netajil, 
že přes spousty kulturních aktivit 

od divadla přes muzicírování nikdy 
v Třebíčanu aktivně nepůsobil. 

Upozornil, že na podzim loňského 
roku se setkal s Věrou Jourovou, jejíž 
rodiče dlouhá léta v souboru působi-
li, jedná se o manžele Špakovy, a teh-
dy se o něčem takovém bavili. 

Setkání se zúčastnil ředitel Muzea 
Jaroslav Martínek. „Mám radost, 
že se to kolegovi Milanovi podařilo. 
Bohužel loňské naplánované setkání 
se nemohlo uskutečnit,“ naznačil. I on 
věří, že se setkávání stane tradicí. 

Stanislav Neuman a Arnošt Fabík 
na roky strávené v Třebíčanu vzpo-
mínají s velkou hrdostí. „Ona to byla 
vlastně jedna z mála možností, jak se 
podívat do ciziny na západ od hranic,“ 
shodují se. 

Všechny velice potěšila přítomnost 
jedné z vedoucích souboru Bajdyš a 
Bajdyšek, což jsou soubory při tře-
bíčské Základní umělecké škole a 
vlastně navazují na tradici. Pak už se 
zpívalo, povídalo a bylo vidět, že se 
setkali opravdoví přátelé.    -zt-

Setkání ukrajinských rodin uspořádal v areálu Katolického gymnázia v Tře-
bíči spolek Halahoj. Zúčastnil se jej starosta Pavel Pacal, který atmosféru 
označil za velice přátelskou. Nastínil všechny druhy pomoci, které radnice 
provedla. Pacal přiznal, že se setkal s názory, že se lidé na Ukrajinu již nikdy 
nevrátí, stejně jako těch, kteří si nezvyknou na život tady. Za všech ale vyza-
řovala vděčnost za pomoc. 

Pacal upozornil, že kapacita škol zřizovaných městem je dostatečná. Na 
začátku května do nich nastoupilo asi sto ukrajinských dětí, nejvíce na 
Základní školu T.G. Masaryka, a to čtyřicet.  -zt-

Věhlasný cyklistický závod Tour de 
France se stal pro nevidomého atleta 
Ondřeje Zmeškala z Nového Teleč-
kova na Třebíčsku životním zážitkem. 

Během celého projektu byl příto-
men i režisér a dokumentarista Ros-
tislav Málek. Ten celé dobrodružství 
snímal kamerou a po roce dokončil 
celé své dílo, které míří na filmová 
plátna.

Slavnostní předpremiéra a premié-
ra se uskuteční v Kině Pasáž v Třebí-
či. Součástí promítání bude například 
i křest knihy Tour de France ve tmě v 
podání samotného Ondřeje Zmeška-
la. Předpremiéra se uskuteční ve čtvr-
tek 16. června v 19 hodin, premiéra o 
den v 18 hodin.

V loňském roce se v doprovodu 
čtyřčlenného týmu vydal do Francie, 
aby spolu se svým trasérem Markem 
Peterkou usedli na tandemové kolo 
a pokusili se zdolat všech 21 etap po 
stopách Tour de France. 

Skoro měsíční dobrodružství napříč 
Francií úspěšně dokončili a v nohách 
měli neuvěřitelných 3414 kilometrů. 

„Tour de France jsem se rozhodl zdo-

lat, abych překonal své cyklistické limity, 
ale hlavně abych pomohl těm, kteří to 
potřebují nejvíc,“ objasňuje nevidomý 
atlet cíl své účasti v populárním závo-
du.

Ve spolupráci s Nadačním fondem 
Českého rozhlasu Světluška spustil 
pár dní před startem charitativní sbír-
ku na podporu nevidomých dětí a 
jejich volnočasových aktivit. 

Za vybrané peníze se pořídila tande-
mová kola, sportovní vybavení a jiné 
kompenzační pomůcky. Během závo-
du zdolal Ondřej Zmeškal se svým 
trasérem například nejdelší denní eta-
pu v délce 249 kilometrů nebo hor-
ské úseky ve francouzských Alpách 
a Pyrenejích. Na tandemovém kole 
pokořili Mont Ventoux, 1910 metrů 
nad mořem, dokonce dvakrát. 

„Důležité je mít kolem sebe ten správ-
ný tým, který vás i v těch nejtěžších kilo-
metrech podrží. Zásadní je i podpora 
partnerů, bez kterých by se tento projekt 
nemohl uskutečnit. A jsem vděčný za 
fanoušky, kteří nadšeně sledovali každé 
naše šlápnutí,“ hodnotí Zmeškal prů-
běh celého závodu. -zt-

Vyšší odborná škola a Střední ško-
la veterinární, zemědělská a zdravot-
nická Třebíč oslaví od pátku 16. do 
18. června několik výročí. Rok 2021 
byl pro školu velmi významný a prá-
vem jej můžeme nazvat rokem jubi-
lejí.

První jubileum je svázáno s 
význačným mezníkem v historii ško-
ly, rokem 1946. Byla založena Vyš-
ší rolnická škola v Třebíči, která se 
postupně transformovala na součas-

nou Střední zemědělskou školu. 
Druhým důležitým datem byl rok 

1951. V tomto roce byla založena 
Střední zdravotnická škola. Třetím, 
posledním důležitým datem v histo-
rii školy, byl rok 1996, kdy došlo k 
otevření Vyšší odborné školy. 

Oslavy se uskuteční za podpo-
ry bývalých i současných studentů, 
pedagogů a partnerských organiza-
cí. Částkou 20 tisíc korun přispělo i 
město Třebíč.  -zt-

SETKÁNÍ členů Třebíčanu se neslo v duchu pohody a dobré nálady.
 Foto: Antonín Zvěřina

Setkali se členové Třebíčanu

Sešly se ukrajinské rodiny

POŘADATELÉ pro ukrajinské rodiny připravili pestrý program.
 Foto: Antonín Zvěřina

Škola slaví výročí

Dokument míří do kin
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Konec druhé světové války si 
lidé připomněli na Podzámec-
ké nivě. 
� Antonín Zvěřina

Oslavy Dne vítězství k 77. výro-
čí konce druhé světové války uspo-
řádalo město Třebíč společně s 
městským kulturním střediskem na 
Podzámecké nivě v Třebíči. Oslavy 
vhodně doplnila prezentace historic-
kých vozidel Veteran car clubu.

Pozornost budí muž ve světlé uni-
formě. Ne, to není oblečení vojá-
ků wermachtu ani Rudé armády. 
Nezbývá než se muže zeptat. Před-
stavuje se jako Radek Veleba. 

Přiznává, že sehnat takovou unifor-
mu nebylo nic jednoduchého, vlast-
ní ji díky kamarádce z Francie. „Jedná 
se vycházkovou uniformu příslušníka 
cizinecké legie, která patří k vozidlu, se 
kterým jsem přijel,“ vysvětluje Radek. 

Výložky ukazují na poddůstojnic-
kou hodnost. Auto pochází ze zásob 
francouzské armády, se kterým se 
nejezdilo. Radek se snaží vysvětlit o 
automobilu bližší podrobnosti, což 
se laikovi nemůže podařit. 

Vždy chtěl
Vyrábělo se v mnoha zemích a 

pochází z poválečných let. „Histo-
rie mě zajímá od dětských let a vlast-
nit takové auto jsem vždycky chtěl. I 
když bych raději měl válečné,“ přizná-
vá Radek. Pokud jde o náhradní díly, 
není to zase až takový problém. 

„Tady je to trošku větší problém, pro-
tože je to francouzské auto a oni si ho 
přizpůsobili pro sebe. Sehnat se díly ve 
Francii ale dají. Jinak podobných aut 
je v republice víc, ale někteří majitelé je 
imitovali do válečné verze,“ naznačuje 
Radek. 

Moderování se ujímá Drahoš Men-
čík a představuje program. Nejprve 
od 16 hodin zahraje kapela SWIN-
GALIA, následuje taneční vystou-
pení Arabes a L-Dance ze Základní 
umělecké školy Třebíč, proslov sta-
rosty Pavla Pacala a zlatý hřeb odpo-
ledne, seskok výsadkářů. Poté opět 
zatančí Arabes a L-Dance. A vše 
zakončí kapela SWINGALIA.

Moderátor upozorňuje zejména 
rodiče menších dětí, aby dbali na 
jejich bezpečnost a všichni respekto-
vali ohraničený prostor, kam budou 
parašutisté dopadat.  

K poslechu začíná hrát kapela 
SWINGALIA. Jedná se o meziná-
rodní skupinu se zástupcem Slo-
venska z Komárna, ze Slovinska a 
z Příboru a Brna. „Naše kapela se 
zaměřuje na muziku 30. a 40. let, a 
nejen na swing. Proto máme v kapele 
i trochu ojedinělou kytaru,“ říká jeden 
muzikantů. 

Následující program patří souboru 
L-Dance ze Základní umělecké školy 
Třebíč pod vedením Mariky Indro-
vé. Jedná se o žákyně pátého roční-
ku tanečního oboru, který se věnuje 
primárně současnému a jazzovému 
tanci.

Veselá parta
Pár slov o tanci je v režii moderáto-

ra Menčíka: „Jsme veselá parta trošku 
bláznivých holek a rády jen tak blbne-

me. Baví nás prohrabovat se tanečními 
kostýmy a rekvizitami a vstupovat tak 
do různých rolí. 

Někdy jsme jazzové tanečnice, jindy 
jemné slečny, ale nejvíc nás baví hrát si 
na velké dámičky. A také milujeme cra-
zy kostýmy, hlavně svítivé podkolen-
ky. Stačí mezi nás položit velkou tašku 
plnou rekvizit a prostě nevydržíme stát 
v klidu, spustí hudba a my začínáme 
bláznit.“

A děvčata to vzápětí dokazují. 
Zhruba deset minut před 17. hodi-
nou se staví k mikrofonu starosta 
Pavel Pacal, aby řekl několik slov. 
Připomněl, že druhá světová vál-
ka byl největší nejkrvavější válečný 
konflikt v dějinách lidstva

Vyžádala si 72 milionů obětí, 
v Československu 360 tisíc. Pouká-
zal, že i v Třebíči se našli lidé, kte-
ří zlu nacismu vzdorovali. Zrůdná 
ideologie ukončila život židovské 
komunity ve městě. Konec války ale 
pro země osvobozené Rudou armá-
dou znamenal zavedení dalšího zla, 
stalinismu.

Pacal upozornil na to, co se v Evro-
pě děje nyní v blízkosti České repub-
liky. Válka na Ukrajině má jasného 
agresora z Ruska. „Máme jedinou 
možnost, spojenectví s Evropou, se 
Severoatlantickým paktem. Každý, 

SESKOK výsadkářů se těšil zasloužené pozornosti. Foto: Antonín Zvěřina

Oslavy vyvrcholily seskokem parašutistů

kdo má jiný názor, se mýlí nebo nech-
ce naši demokratickou zemi,“ zdůraz-
ňuje Pacal. Neopomněl poděkovat 
všem, kdo se o svobodu republiky 
zasloužili. 

Pak už se pozornost všech upíná 
k nebi a oči hledají vrtulník, který 
z výšky 1500 metrů vypustí výsadká-
ře. A my si je můžeme vyjmenovat:

Výsadkáři:
� mjr. Radim Bednář 5400 sesko-

ků, Velitelství Vzdušných sil
� prap. Tomáš Fojt, 4500 sesko-

ků, 22. základna vrtulníkového letec-
tva

� mjr. Zbyněk Partsch, 3400 
seskoků, Velitelství AČR, generální 
štáb

� pplk. Petr Štěpán, 3000 sesko-
ků, Velitelství AČR, generální štáb

� prap. Aleš Kučera, 1900 sesko-
ků, 22. základna vrtulníkového letec-
tva

� mjr. Jan Jílek, 1900 seskoků, 
Velitelství AČR, generální štáb

� kpt. Jiří Šturala, 1200 seskoků, 
22. základna vrtulníkového letectva

� prap. Igor Němec, 900 seskoků, 
22. základna vrtulníkového letectva

� mjr. Martin Hanáček, 700 

seskoků, 22. základna vrtulníkového 
letectva

� nrtm. Miroslav Kubín, 650 
seskoků, 22. základna vrtulníkového 
letectva

� nrtm. Milan Vídenský, 350 
seskoků, 22. základna vrtulníkového 
letectva

� nrtm. David Staněk, 330 sesko-
ků, 22. základna vrtulníkového letec-
tva

Zabezpečení: prap. Lubor 
Pokorný, 300 seskoků, 22. základna 
vrtulníkového letectva  

Typy padáků: standardní sportov-
ní padáky zavedené v AČR, ParaFoil, 
M-291, HOP-250, HOP-200

Už je vidět vrtulník i první para-
šutisté. Zkušeně zvládají přistání na 
určené ploše, naviguje je kříž a mod-
rá dýmovnice. Každému z nich se 
dostane zaslouženého potlesku. A 
kolik let výsadkář potřebuje k 5400 
seskokům? Dvacet let. Ale každý 
výsadkář musí trénovat a trénovat. 

Některým program už stačí, jiní 
setrvávají na místě.  Zatančí také 
soubor Arabes opět ze Základní 
umělecké školy Třebíč pod vedením 
Mariky Indrové. Žáci tohoto studij-
ního zaměření se věnují hlavně sou-
časným tanečním stylům. 

Studují ale i baletní techniku a 
techniky moderního a jazzového 
tance a v rámci předmětů Kreativní 
tanec a Soubor Arabes rozvíjí svůj 
tvůrčí potenciál skrze improvizaci, 
vlastní interpretaci a propojení více 
složek umění.

Pár slov o tanci: Našel se velký klo-
bouk, ale komu patří? Každý si jej 
chce na chvíli přivlastnit a zjistit, 
jakou má moc. Třeba dokáže udělat 
z jedince někoho významnějšího. A 
chceme být opravdu nad ostatními 
nebo jde jen o takové hravé provo-
kování a škádlení se v rytmu swingu? 
To vám předvedou děvčata ze sou-
boru Arabes. Zní z úst moderátora 
Menčíka. Na závěr ještě zahraje sku-
pina SWINGALIA a oslava v pozd-
ním podvečeru končí. 

RADEK VELEBA se představil v originální uniformě francouzského legionáře. 
 Foto: Antonín Zvěřina
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O historii dokumentů, které 
jsou důležitou součástí dneška, 
se mohou přesvědčit návštěvníci 
městské knihovny. 

� Antonín Zvěřina

Městská knihovna v Třebíči se po 
nucené odmlce vrací k tradici společ-
ných výstav, realizovaných ve spolu-
práci se Státním okresním archivem 
Třebíč a Muzeem Vysočiny Třebíč. 
Námětem letošní výstavy jsou regio-
nální kroniky od těch nejstarších až po 
ty, které vznikají v současnosti. 

Návštěvníci mohou nahlédnout do 
stránek starších i novějších kronik Tře-
bíče, okolních obcí, škol i do památ-
ních knížek s osobními vzpomínkami, 
seznámit se s osobnostmi jednotlivých 
kronikářů a s jejich zajímavou prací do 
16. června. 

Výstava je umístěna v prostorách 
hlavní budovy třebíčské knihovny a 
bude doplněna několika přednáškami. 
Ta první se uskutečnila na vernisáži 
3. května a slova se ujmula Mgr. Jitka 
Padrnosová, Ph.D. ze Státního okres-
ního archivu Třebíč.

Souvislé vyprávění
Kronika je žánrem středověké-

ho dějepisectví poskytující souvislé 
vyprávění nějakého celku, zpravidla to 
bývá klášter, církev, stát, národ, obec a 
podobně, vyjadřující sociálně politic-
kou tendenci a mající literární záměr 
estetického působení a pobavení.

Takže se jedná o kratochvilnou čet-
bu, ale je ucelená a autor musel pro-
vést nějaký sběr informací, ať už si je 
ověřoval, nebo nikoli. Při čtení se člo-
věk pobaví i zasměje. Počátek kronik 
sahá až do středověku. Ve starověku se 
nevyskytují. 

Vždy pisatel začíná vyprávění od 
minulosti do tehdejší současnosti. 
Obsahují i oslavné pasáže i kritické, 
záleží na pisateli, v jaké byl roli. Pak 
je nutné informace z takové kroniky 
porovnávat, ale často nebývá s čím.

Mezi nejznámější kroniky patří Kos-
mova, Zbraslavská, Dalimilova, první 
česky psaná, i když by se měl používat 
název Kronika tak řečeného Dalimila, 
Kronika Čechů u Kosmovy kroniky, 
tak se nazývá. 

Tady se jedná o české kroniky, ale 
jsou i kroniky říší, často se píší od Evy 
a od Adama, existují i rodinné kroniky, 
což je ovšem záležitost novější, jedná 
se o kroniky šlechtických rodů. Jed-
nalo se o nákladnou záležitost, papír i 
inkoust nebyly levné. 

Vydali nařízení
Později panovníci dospěli k názoru, 

že bude dobře, když instituce budou 
mít kroniku ve smyslu záznamů, kte-
ré se dějí. Na konci 18. století Marie 
Terezie a její syn Josef II. vydali naříze-
ní, které se vztahovalo k vedení kronik 
farních a školních. 

O zhruba sto let později, kdy škol-
ství přešlo pod světskou správu, vznik-
lo další nařízení, které se týkalo vedení 
školních kronik. Nejmladší nařízení se 
týká obecních kronik, vychází z Masa-
rykova zákona z roku 1920. 

Ve všech zmiňovaných novodoběj-
ších kronikách se upřednostňovaly 
roční zápisy. To tak v prvních kroni-
kách nebylo, psalo se podle kapitol. 
Kronika se rozdělila na několik částí a 

tam se zaznamenávaly příslušné k pří-
slušným událostem. 

Stávalo se, že některé kapitoly již 
vyčerpaly v kronice místo a písař je 
hledal. Takže odkazoval na jinou strán-
ku, což se ukázalo jako nepraktické. Už 
v první polovině 19. století kronikáři 
přistupují k členění podle roků, ve far-
ních podle kalendářního, ve školních 
podle školního roku. 

Když došlo k odebrání škol z podru-
čí farářů, podle Padrnosové si oddech-
li, protože to pro ně znamenalo vel-
kou zátěž. Tehdy vychází nařízení vést 
školní kroniky. Za druhé světové války 
školy musely uzavřít původní kroniky 
a od roku 1941 začít psát zcela jiným 
způsobem podle měsíců.

Původní kroniky se odevzdávaly na 
příslušný úřad. V těchto válečných kro-
nikách samozřejmě nechyběly oslavy 
narození vůdce a podobně. Po válce je 
nahradily oslavy narození Stalina a dal-
ších. 

Důležitý pramen
Obecní kroniky jsou velice důležitý 

pramen pro poznávání dějin, i když 
jsou nejmladší. Pro poznávání star-
ší historie se sahá do školních kronik, 
kdy v drtivé většině je vedli učitelé. 
Bohužel se jich málo dochovalo. 

Dalším důležitým dokumentem jsou 
letopisy. Jedná se o dokumenty shro-
mažďující informace v chronologic-
kém pořádku v určitém celku, státu, 
dynastie, diecéze a podobně. Nejedná 
se o formu vyprávění.

Nejsou v nich historické události, ale 
ty, které se staly v daném okamžiku. 
Letopisy patří ke starším záznamům 
než zmiňované kroniky. V letopisech 
se často píše, den po sv. Václavovi, 
v pondělí pod nějakém dalším svatém, 
a není tam vypsán rok. Proto se u smr-
ti sv. Václava dodnes historici přou, zda 
šlo o rok 929, či 935, píše se, že to bylo 
v sobotu, kdy ještě žil vladař Jindřich 
Ptáčník, ale rok se určit nedá. Podob-
né jsou rodinné anály. 

Historické události přinášejí i pamět-
ní spisy. Ty mají charakter kronik Kos-
movy či Dalimilovy. Jedná se o psaný 
záznam při určité jednorázové událos-
ti. To se dělo a děje například při opra-
vě věží kostelů, kdy se tam vkládají 
mimo jiné pamětní spisy. 

Zaznamenávají, co se stalo, i histo-
rické události předešlé. Na výstavě je 
k vidění i pamětní spis z roku 1574, 
kdy se opravovala městská věž. Píše se 
tam o událostech od roku 1457, tedy o 
událostech spojených s vpádem uher-
ského krále Matyáše Korvína na Mora-
vu. 

JITKA PADRNOSOVÁ dokázala o historických dokumentech poutavě vyprávět.
 Foto: Antonín Zvěřina

Kronika je důležitou součástí historie

Dokumenty na kornouty  
Třebíč bohužel o množství cenných 

dokumentů přišla v roce 1835, kdy je 
radní prodali Židům na kornouty ze 
strachu před požárem, i když takový 
papír hořel velice špatně. Tím město 
přišlo o mnoho historických pramenů. 

Dalším zdrojem historických infor-
mací je památní knížka. Tady se čeká, 
že si to přečtou další generace v rodině. 
Pokud jde o vzpomínky, většinou pisa-
tel zaznamenává vyprávění žen, babi-
ček, tetiček. Součástí může být třeba 
rodinný recept.

Mezi další patří deník, což jsou 
záznamy ryze soukromé. Autor ani 
nepřemýšlí o tom, že by jeho záznamy 
někdo četl. Často v nich píše, jak by se 
měl chovat, než jak se chová. Proto se 
využívají i u terapií. Mnoho deníků si 

psali legionáři, kdy popisovali svoje 
zkušenosti. Často si je psali i účastníci 
lodních výprav, aby si později některé 
události připomínali. 

V současné době legislativa řeší pou-
ze obecní kroniky, kde se uvádí, že kaž-
dá obec vede kroniku. Nehovoří se o 
povinnosti jako za Masaryka. Kroniky 
by měly být napsané nebo při elektro-
nickém vedení vytištěné na speciálním 
trvanlivém papíře. 

Mnoho informací
V dnešní době je spíš problém, že 

informací je hodně. Stejně tak je tomu 
u fotografií, kde často chybí popisky, o 
co se jedná. Takové foto v budoucnu 
ztrácí význam. Školy povinnost vést 
kroniky nemají. 

Zejména školy v menších sídlech ale 
v tomto pokračují. Školy ovšem mají 
povinnost vypracovat roční zprávu. U 
farních kronik povinnost platí, mnoho 
farností ale není obsazených. U spolků 
je vedení kronik činnost naprosto dob-
rovolná. Bohužel často se ztrácejí. 

Pokud jde o dnešní vedení kronik, 
kvalitní papír a inkoust je samozřej-
mostí a není dobré do kroniky cokoli 
lepit. Velice dobré je do kroniky malo-
vat akvarelem či tuší. Kronika má úřed-
ní charakter a její obsah musí schválit 
zastupitelstvo. 

Jako příklad, jak se kronika vést 
nemá, je psaní Jakubem Demlem, 
který tam zapisoval osobní věci, jež 
neměly s obcí nic společného. Tolik 
přednáška Jitky Padrnosové, kdy těch 
informací bylo určitě o něco více. 
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Máte sen, který vám nedá spát? Svěřte se s ním! Napište 
svůj sen na kus papíru, vystoupejte vzhůru na rozhled-
nu na Pekelném kopci, vložte ho do speciální schránky 
a třeba právě ten váš sen bude vybrán a splněn.

Seznam všech schránek na sny 
najdete na stránkách
 www.MycoMedica.cz 
www.policesymphonyorchestra.cz

VZHŮRU ZA SNEM

Projekt s názvem Vzhůru za snem vznikl v rámci 6. ročníku benefice Police Symphony Orchestra – SEN. A právě u slova SEN to 
celé vzniklo. Chuť pomáhat, plnit sny a ukazovat, že co se nám mnohdy zdá nereálné, se může stát skutečností. Proto vznikla 
speciální letní hra, do které se může zapojit kdokoliv, kdo sní.
Jak se můžete zapojit? Po celé republice bylo vytipováno dohromady 14 trvale přístupných rozhleden, kde budou umístěny 
speciální schránky. Jedna z nich se nachází na vrcholu rozhledny na Pekelném kopci za Třebíčí. Stačí vystoupat vzhůru a od 
15. května do 15. srpna 2022 do schránky vložit papírek se svým snem a kontaktem.
Jaký sen bude vybrán? Kritéria žádná nejsou. Po pečlivém přečtení bude vybrán ten sen, který bude stát za splnění. Sny bude 
vybírat Police Symphony Orchestra, MycoMedica a moderátorka Lucie Výborná, která je patronkou projektu.
Pokud rádi sníte, pojďte do toho s námi a třeba právě někomu z vás se splní sen!
Tak vzhůru za snem!
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Centrum lidové kultury se sta-
lo setkáním přátel folklóru ze 
dvou zemí. 
� Antonín Zvěřina

Přehlídka lidových muzik v Centru 
tradiční lidové kultury na Cyrilome-
todějské ulici v Třebíči se uskutečni-
la v sobotu 14. a neděli 15. května. Za 
krásného skoro letního počasí v sobo-
tu přišlo 120 lidí, v neděli 110 náv-
štěvníků.

Třebíčský soubor Bajdyš vystoupil 
na úvod a na závěr sobotního i neděl-
ního odpoledne i s tanečníky. Pořada-
tel Milan Noha pochválil moderátory, 
v sobotu se toho ujali Martin Švehla a 
Radka Svobodová, v neděli jen Radka 
Svobodová, oba ze souboru Bajdyš. 
Návštěvníky přivítal ředitel Muzea 
Vysočiny Třebíč Jaroslav Martínek.

V sobotu po Bajdyši vystoupil 
dětský sbor Dubínek za doprovo-
du hudebního lidového seskupení 
s názvem Doubek, nechyběly dudy. 
Následovalo vystoupení rakouského 
souboru Grensbergmusi v tamních 
krojích v obsazení kytara, akordeon, 
křídlovka a klarinet. 

Písně měly svoje příběhy a také čle-
nové předvedli vídeňskou verzi jódlo-
vání = dudlování. „Během vystoupení si 
povídali s publikem, do češtiny a naopak 
překládala jako celou přehlídku Ivana 
Jančoková,“ poznamenal Noha.

S kapelou byla celou dobu na pódiu 
i černá fenka královského pudla jmé-
nem Vanilka a klarinetistka souboru 
s ní předvedla na place pod pódiem 
několik veselých kousků a tanečků.

Diváky zaujal další soubor Hatscho. 
V první části vystoupení zazněly 
horácké písně v klasickém obsaze-
ní s houslemi a violou. Ve druhé čás-
ti představil skřipky zhruba 200 let 
staré, uskutečnila se ukázka ladění 
nástrojů a pak hra. 

Soubor Drahan předvedl uvolně-
né vystoupení zejména díky na klari-
net hrajícímu primáši Aleši Průcho-

Muzika sblížila všechny přítomné

RAKOUŠTÍ přátelé přijeli s obrovitým 
černým pudlem.
  Foto: Antonín Zvěřina

KAPELA souboru Bajdyš vysvětlila, že 
se jmenuje podle lidového tance.
 Foto: Antonín Zvěřina

vi. Zahrál písně horácké, ale i z jiných 
regionů. 

„Večer zůstaly soubory pospolu, vytvo-
řily velkou kapelu, všichni se přidali, i 
Rakušané, každý chvilku tahal pilku, 
zpívalo celé centrum. To vlastně naplni-
lo záměr přehlídky – ukázat, seznámit, 
propojit,“ poukázal Noha. 

V neděli vystoupili se souborem 

Vystupující soubory
� Bajdyš vznikl v Třebíči v roce 1984 a své 

členy si od útlého věku vychovává v dětském 

souboru Bajdyšek. Proč právě Bajdyš? Je to 

jeden z charakteristických horáckých tan-

ců, který svým humorným dějem a divokostí 

vystihuje duši mladých tanečníků a tanečnic. 

Soubor se orientuje na pohybové ztvárnění 

folklóru a zpracovává různě žertovné motivy 

ze života, taneční pásma Žertovné, Hospoda, 

Horácké skočné, Hačau - polka, mužské tance 

s košťaty, Zaplétání máje, milostná témata či 

Láska a peníze).

Soubor působí nejčastěji na jevištích čes-

kých, moravských i zahraničních folklorních 

festivalů. Největším festivalem, který Baj-

dyš pravidelně navštěvuje, je MFF Europea-

de, konaný například na Sardinii, v Lotyš-

sku, Estonsku, Dánsku, Španělsku a dalších 

zemích.

� Cimbálová muzika Drahan z Blanska 
je součástí Folklorního souboru Drahan Blan-

sko, který působí na folklorní scéně od roku 

1974. Soubor Drahan účinkuje na domácích, 

okresních, krajských, republikových i zahra-

ničních akcích, festivalech a přehlídkách. 

Vedoucím muziky a zároveň primášem je 

Aleš Průcha. Jejich dnešní program tvoří 

skladby a písně z etnografické oblasti Horác-

ko. Soubor má za sebou účasti na přehlíd-

kách a festivalech folklorních souborů v Jih-

lavě, Světlé nad Sázavou, Třebíči, Hlinsku, 

Žďáru nad Sázavou, na scéně Brno a na dal-

ší místech v republice. Dále, kromě omezení 

v době covidové, se soubor pyšní každoroční 

účastí na zahraničních mezinárodních i světo-

vých festivalech. 

� Hatscho je muzika Horáckého folklorního 

souboru Pramínek z Jihlavy. Ten byl založen v 

roce 1986 jako dětská složka souboru Vyso-

čan. Krátce nato vznikla i jeho muzika. V té 

se za 35 let fungování souboru vystřídalo 

několik generací mladých muzikantů. 

Repertoár tvoří písně a tance z celého 

Horácka. Specialitou muziky je hra na tradiční 

lidový nástroj - skřipky, jemuž se věnuje jako 

jediná muzika v České republice. Vedoucím je 

Matěj Dohnal, primáškou Julie Grabowská.

Muzika je smíšená, i když převážně ženská. 

V největším obsazení má až 10 členů. Vystu-

puje jako doprovod taneční složky i samo-

statně na nejrůznějších festivalech v Česku i 

v zahraničí. 

Jmenujme domácí jihlavské Havíření, MFF 

Pardubice-Hradec, MFF Strážnice, v zahraničí 

pak třeba Dožínky české národnostní menšiny 

v Chorvatsku. V rámci obnovování a rozvíjení 

repertoáru Skřipácké muziky navázali úzkou 

spolupráci se spolkem Iglauer Singkreis z 

Mnichova. V minulých letech také muzika spo-

lu se souborem navštívila kromě Chorvatska, 

Německa a Francie i Mexiko a Uzbekistán.

� Kapela Grensbergmusi  dostala svůj 

název podle vrchu Grensberg nedaleko 

Freistadtu. V jeho podání uslyšíme tradič-

ní lidovou hudbu hornorakouského regio-

nu Mühlviertel. Je to skupina veselá, kte-

rá dokáže roztancovat a rozezpívat i velmi 

početné publikum, jak tomu bylo například 

při jejich vystoupení na festivalu Sunnseiten 

ve Freistadtu. 

� Dětský folklorní soubor Dubínek 

tančí, zpívá a hraje na hudební nástroje ve 

složení housle, klarinet, dudy a basa. Pochá-

zí ze Sezimova Ústí a působí tam při základní 

škole od roku 2013. 

Uměleckým vedoucím je Andrea Lacino-

vá. Soubor navštěvují děti ve věku od 5 do 

18 let. Děti jsou doprovázeny muzikanty a 

zpěváky z hudebního lidového seskupení s 

názvem Doubek. Choreografii tvoří Božena 

Bromová. Folklorní soubor je tedy dětský a 

spolupracuje s dospěláky. Pásma jsou často 

smíšená, dětská, ale prolínána rolemi dospě-

lých.

� Posaunenquartettu ViWaldi - o těch 

již bylo vše řečeno.

Drahan malí zpěváci, kteří uspěli v 
březnu v Pacově na krajském postu-
povém kole soutěže Zpěváček lido-
vých písní. Z 53 zúčastněných dětí 
byly vybrány čtyři postupující a jeden 
náhradník pro české národní kolo.

V Třebíči se představily Eliška 
Rychnovská z Jihlavy, Terezka Horká 
z Vojnova Městce, Anežka Křenko-
vá z Černovic a Markéta Gregáňová 
ze Žďáru nad Sázavou. Děvčata měla 
premiéru před publikem a zvládla ji 
na výbornou. 

Soubor Posaunenquartett ViWaldi 
tvořili muž a tři ženy a hráli na pozou-
ny všechno možné, třeba i swingové 
evergreeny, také zpívali ve čtyřhlase 
staré rakouské písničky. „Bylo fakt bez-
vadné zpestření přehlídky, hráli i zpívali 
totiž špičkově,“ naznačil Noha. Pozval 
je na další přehlídku, která se uskuteč-
ní v říjnu. 

Přehlídka lidových muzik je pořá-
dána v rámci projektu Lidová kultu-
ra/Volkskultur AT-CZ. Do projektu 
jsou zapojeni partneři ze čtyř regi-
onů–Dolního Rakouska, Horního 
Rakouska, Jihočeského kraje a Kraje 
Vysočina. 
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Reprezentační maškarní ples Majá-
les pořádala Společnost pro podporu 
lidí s mentálním postižením, poboč-
ný spolek Třebíč, ve spolupráci s fi r-
mou Altreva v sobotu 7. května od 
17 hodin v hotelu ATOM v Třebíči. 

Ve zcela zaplněném sále se objevila 
i Alena Schillerová, bývalá ministry-
ně fi nancí a nyní členka parlamentu, 
která se ochotně se zájemci fotogra-
fovala. 

Návštěvníky nejprve potěšily 
stepařky ze Sokola Náměšť nad Osla-
vou, program zpestřili svými vystou-
peními klienti třebíčských stacioná-
řů ve spolupráci se Základní školou 
a Praktickou školou Moravské Budě-
jovice.

Světelnou show se pochlubila sku-
pina Magnis – Fire and Light Perfor-
mance. Největší hvězdou večera se 
stala zpěvačka Jitka BOHO, vítězka 
České Miss z roku 2010. Zazpívala 
několik písniček i z vlastní tvorby a 
také ona se s účastníky plesu ochot-
ně fotografovala. Našla si i čas na 
rozhovor.

Jak vzpomínáte na návrat do rod-
né Náramče v roce 2010?

Bylo to velice dojemné, jsem citli-
vá a dojímám se dost často. Dneska 
jsem byla taky dojatá, protože je tady 
krásný prostředí a po dlouhý době 
jsem zpívala v Třebíči. Moc tady 
nevystupuju, musím přiznat, že mě 
to mrzí. Jsem ráda, že si na mě paní 
Kotačková vzpomněla, že mně zavo-
lala a že jsem na takové akci moh-
la vystoupit. Potkala jsem i spoustu 
známých, bylo to moc hezký. 

Kteří to byli?
Třeba s Martinem z Rudíkova, 

s tím jsme se často na některých 
akcích potkávali. Když jsem mamin-
ce říkala, kam jdu zpívat, hned mi 
povídala, to tam bude Martin. Toho 
nesmíš zklamat. (Martin je klient 
třebíčského Denního stacionáře).

Čím jste teď víc, modelkou, nebo 
zpěvačkou?

Modeling už vůbec nedělám, pro 
mě je teď hlavní činností zpívání a je 
to i můj velký koníček. Také někte-
ré akce moderuju, což mě také baví, 
a nejvíc se mi líbí, když to můžu 

kombinovat. Když odpoledne akci 
moderuju a večer na ní zazpívám. 
Vzpomínám si na moderování ve 
Valči pro 400 mužů, odborníků přes 
počítače, a měla jsem radost, že jsem 
to zvládla. Dá to práci se na takovou 
akci připravit, ale zase mně to ukáza-
lo jiné možnosti. 

Takže modeling ani náhodou?
Kdyby mě někdo oslovil, proč ne, 

sama se určitě nikam hlásit nebudu. 
Není to něco, co by mě živilo a nikdy 
jsem to tak ani nebrala. Vítězky Miss 
nejsou vždy typickými modelkami. 
Ty by měly mít více než 175 centi-
metrů, to já nesplňuji. 

Píšete si písničky, znamená to 
hudbu i text?

Tady jsem jednu zpívala, ke které 
jsem napsala text i hudbu. Teď jsem 
si koupila ukulele, které je na zazna-
menávání nápadů snažší. Těch mám 
v šufl íku hodně, ale nejsem  mul-
tiinstrumentalista, takže k fi nále je 
delší cesta. 

Teď vás čeká nová role?
Nová to tak úplně nebude, spíš to 

bude nové v tom, že budu mít děti 
dvě. Jak se říká jedno dítě, žádné dí-
tě, takže uvidím. Teď se budu zase 
stěhovat do Prahy, bude to náročný, 
ale zase se člověk nenudí. 

Ale zpěvu se budete věnovat 
dál? 

Podle možností, jak už jsem říka-
la, nápady mám, ale nemám ambice 
vydat album.

Takže vše v pohodě.
Určitě, vše si užívám, i doma tep-

láků, i toho, když se načančám a 
někde vystoupím. 

Na co se těšíte nejvíc?
Asi to bude znít divně, ale těším 

se na porod. 

A víte, co to bude?
Velice jsem se tomu bránila, aby-

chom pohlaví věděli, ale nakonec 
jsem si říkala, že i kvůli Rozárce, aby 
věděla, zda to bude sestřička, či brat-
říček, tak to víme. Ale necháváme si 
to pro sebe.    -zt-

Jitka BOHO se těší na porod

JIT�  BOHO se s účastníky plesu ochotně nechávala fotografovat.
 Foto: Antonín Zvěřina
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www.hyundai.cz
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  Kino Pasáž

 Festivaly

  Třebíčské centrum

  Muzeum Vysočiny Třebíč

 Centrum DaR

ČTVRTEK 2. 6. – NEDĚLE 5. 6. v 
19.30 hod.

PÁNSKÝ KLUB
Komedie ČR.
Pro mládež do 12 let nepřístupný

PONDĚLÍ 6. 6. v 19.30 hod. 
CHINASKI: KAŽDEJ VÍ KULO-

VÝ
Hudební dokument ČR.
Mládeži přístupný

ÚTERÝ 7. 6. – STŘEDA 8. 6. v 
19.30 hod. 

ŽHÁŘKA
Thriller USA s titulky.
Mládeži do 15 let nepřístupný

ČTVRTEK 9. 6. v 19.30 hod. 
TITULKY

PÁTEK 10. 6. – SOBOTA 11. 6. v 
19.30 hod. DABING

NEDĚLE 12. 6. v 19.30 hod. 3D 
DABING 

PONDĚLÍ 13.6 v 18 hod. 
DABING

JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
Akční, dobrodružný film USA.
Pro mládež do 12 let nevhodný

ÚTERÝ 14. 6. – STŘEDA 15. 6. v 
19.30 hod.

DOCTOR STRANGE V MNO-
HOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ

Akční dobrodružný USA v českém 
znění.

Po mládež do 12 let nevhodný
ČTVRTEK 16. 6. v 19 hod. 

PÁTEK 17. 6. v 18 hod. 
TOUR DE FRANCE VE TMĚ
Filmový dokument ČR.
Dokument o nevidomém sportovci, 

který jako první na světě na tandemo-
vém kole zajel trasu Tour de France. 
3 414 km v sedle, neskutečné vyčerpá-
ní, euforie, humor, ale i nádherné fran-
couzské scenérie. 

Mládeži přístupný

SOBOTA 18. 6. – PONDĚLÍ 20. 6. 
v 19.30 hod.

ANDÍLCI ZA ŠKOLOU
Rodinný hudební muzikál ČR.
Mládeži přístupný

ÚTERÝ 21. 6. – STŘEDA 22. 6. v 
19.30 hod.

KDYBY RADŠI HOŘELO
Komediální drama ČR.
Pro mládež do 12 let nevhodný

ČTVRTEK 23. 6. – NEDĚLE 26. 
6. v 19.30 hod. 

PREZIDENTKA
Romantická komedie ČR.
Pro mládež do 12 let nevhodný

KINO DĚTEM – Začátky předsta-
vení v 17 hod. 

PÁTEK 3. 6. – NEDĚLE 5. 6. 
ZAKLETÁ JESKYNĚ
Pohádka ČR a SR.
Mládeži přístupný

PÁTEK 10. 6. – NEDĚLE 12. 6. 
NÁMĚSÍČNÍCI
Animovaná pohádka Německa v čes-

kém znění.
Mládeži přístupný

SOBOTA 18. 6. – NEDĚLE 19. 6.
UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK
Animovaná komedie Belgie, Francie 

v českém znění.
Mládeži přístupný

PÁTEK 24. 6. – NEDĚLE 26. 6. 
RAKEŤÁK
Animovaný rodinný film USA v čes-

kém znění.
Mládeži přístupný

LETNÍ KINO – Začátky představe-
ní ve 21.15

NÁDVOŘÍ TŘEBÍČSKÉHO ZÁM-
KU

PONDĚLÍ 27. 6. 
MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
 
ÚTERÝ 28. 6. 
DENÍČEK MODERNÍHO FOT-

RA

STŘEDA 29. 6.
SRDCE NA DLANI

ČTVRTEK 30. 6. 
MYŠI PATŘÍ DO NEBE / vstup 

zdarma

PÁTEK 1.7. 
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A 

KAREL

18. 6. Slavnosti růžového vína
30. 6. První prázdninový festival
Městské kulturní středisko Třebíč a 

Římskokatolická farnost Třebíč-zámek

2. - 3. 7. SVATOPROKOPSKÁ 
POUŤ v areálu baziliky sv. Prokopa a 
zámku v Třebíči

Tradiční pouťové atrakce - velký 
řetízkový kolotoč, malý koníčkový 
kolotoč.

Pouťové občerstvení – pivo, limo, 

6.5. - 19. 6. Festival rodiny – kam-
paň Sítě pro rodinu

2. - 14. 6. Dny bez úrazu – informa-
ce, materiály…

1. 6. 13 - 16 FAMILY POINT Tře-
bíč: Den dětí pro nejmenší

2. 6. 10 - 17 Hrajeme si a vyrábíme 
si vlastní hračky / pomůcky

1. 6. 11 – 12 Slavíme mezinárod-
ní den dětí v Uzlíčku

2. 6. 10.30 – 12 Ptáček pro úsměv 
(EKO tvoření)

6. 6. 15 – 16 „Jednou nohou“ 
v Montessori (aktivity s prvky 
Montessori pro malé i velké)

7. 6. 15 – 16.30 Dítě a kolektiv 
aneb jak pomoct dítěti se sociali-
zací

9. 6. 10.30 – 12 Klíčky – malý 
zázrak přírody (kurz zdravého vaře-
ní)

14. 6. 10.30 – 12 Bezpečná 
domácnost – úrazy dětí

14. 6. 16 – 17 Letní družiny a 
minidružiny – informační schůzka

16. 6. 10.30 – 12 Hopsa hejsa 
s koníkem (tvořivé dopoledne)

20. 6. 15 – 17 S tátou do DaRu 
(hravé odpoledne pro rodiče a děti)

2. 6. – 23.10. Výstava historic-
kých kočárků – historické kočárky a 
kolébky 1880–1980 ze sbírky Muzea 
Vysočiny Pelhřimov - výstava je 
doplněna ukázkami hraček, dětské-
ho oblečení a dalších předmětů den-
ní potřeby ze sbírek Muzea Vysočiny 
Třebíč převážně z 20. století a foto-
grafiemi dobových kočárků – bude 
probíhat v konírně třebíčského zám-
ku.

Galerie Tympanon
Červenec – září – Akademie tře-

tího věku (Základní umělecká škola 
Třebíč

bramboráky, bramborové spirály, valaš-
ské frgály, palačinky

Kočovné divadlo, loutkový ateliér, 
pohádky, dílničky a hry pro děti, pro-
jížďky na koních, ukázky řemesel

Program:
sobota 2. července
14 hod. ČÍNSKÁ HEDVÁBNÁ 

LEGENDA – divadlo STUDNA

17 hod. BAJKY – divadlo STUD-
NA

18 hod. ZLATÁ ŠEDESÁTÁ – kon-
cert skupiny TRAVELLERS

Kostýmované prohlídky baziliky sv. 
Prokopa ve 14, 15, 16 a 17 hodin

Na zahradě za bazilikou od 13 do 17 
hodin šermíři a sokolník

neděle 3. července
10 hod. slavnostní sváteční boho-

služba v bazilice sv. Prokopa
14.30 hod. KOCOUR V BOTÁCH 

– divadlo STUDNA
16.30 hod. BEE BAND – koncert 

jazzové a swingové kapely
Kostýmované prohlídky baziliky sv. 

Prokopa ve 13, 14, 15, 16 a 17 hodin
Na zahradě za bazilikou od 13 do 17 

hodin šermíři a sokolník
Vstup do areálu zdarma

6. - 12. 6. FAMILY POINT Třebíč: 
Rodinné vycházky po třebíčských par-
cích II.

7. 6. 10.30 - 12 Klub Batole: Hrač-
ky pro batolata v Centru

9. 6. 10.30 - 12 Bezpečná domác-
nost (beseda, sdílení zkušeností, mate-
riály…)

9. 6. 15 - 17 OTEVŘENÁ ZAHRA-
DA – akce pro celé rodiny na zahradě 
Centra

13. 6. 10 - 12 FAMILY POINT Tře-
bíč: Léto s dětmi aneb jak sladit rodi-
nu a práci 

14. 6. 10.30 - 12 Kurz zdravého 
vaření – téma: Tipy na zdravé svačiny 
na cesty

16. 6. 8 - 17 TÁTA DNESKA FRČÍ 
– akce ke Dni otců 

21. 6. 10.30 - 12 Klub Batole: Voda 
a děti - přednáška o prevenci úrazů, 
zkušenosti z praxe plavčice, akce u pří-
ležitosti Národních dnů bez úrazu

22. 6. 15.30 - 17 LETNÍ DRUŽI-
NY A MINIDRUŽINY– infoschůzka 
pro rodiče

23. 6 8 - 17 SWAP bazárek – výmě-
na věcí ZDARMA, vč. oblečení

23. 6. 10.30 - 12 ATELIÉR pro vel-
ké i malé: Mořští živočichové

29. 6. 10 - 16 FAMILY POINT Tře-
bíč: Výtvarný koutek – Léto a papíro-
vé talíře

29. 6. 10.30 - 12 Klub Batole: Kam 
s dětmi v létě na výlety po Vysočině

30. 6. 10 - 12 Vítej, léto (dopoledne 
plné her pro rodiče s dětmi)

Letní provoz pro rodiče s dětmi: 
úterý a čtvrtek od 8 -14 hod. ve vybra-
ných termínech
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Kromě elektroniky, oblečení nebo pizzy si už dnes přes internet objedná-
te i maso od farmáře. My jsme vyzkoušeli rozvoz Farmy Škodovi, která z 
Odunce rozváží vyzrálé hovězí maso a další farmářské pochoutky po Vyso-
čině a Jihomoravském kraji. Přímo k zákazníkům domů.

Býčky na farmě chovají v prostorné stáji a krmí je jen tím, co sami vypěs-
tují. Že je o zvířata dobře postaráno, vám potvrdí tisíce lidí, kteří je sledují 
na facebookové stránce Farma Škodovi.

Výběr na e-shopu masoskodovi.cz vás překvapí. Je opravdu pestrý. Mají 
klasické steaky a oblíbené kousky masa, ale i speciality, které běžně nena-
jdete ani v řeznictví. E-shop je přitom přehledný a nákup jednoduchý. 

Rozvoz funguje spolehlivě. Svědčí o tom i velmi pozitivní hodnocení od 
zákazníků. Ráno v den rozvozu vám dorazí SMS s číslem na řidiče a přes-
ným časem doručení. Platí se až při převzetí.

Rozvoz do Třebíče a okolí je pravidelně každý pátek. Takže pokud plánu-
jete víkendovou grilovačku, bude masoskodovi.cz skvělá volba.

Farma z Odunce 
nastolila nový trend 

– prodává maso online

www.masoskodovi.cz 

tel.: 777 613 826
t06-skoD
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V Městském muzeu v Polné vysta-
vují jedny z nejcennějších renesanč-
ních šperků na území České republi-
ky. Kolekce klenotů byla nalezena na 
začátku 20. století v kryptě tamního 
kostela. Původně zdobily oděvy šlech-
ticů. Veřejnost má jedinečnou mož-
nost si je prohlédnout v rámci oslav 
780 let města Polná.

Výstava Malý poklad z velké-
ho světa: renesanční šperky rodu 
Zejdliců ze Šenfeldu, probíhá 
od 17. 6. do 10. 7. 2022. Městské 
muzeum v Polné považuje za čest, že 
záštitu nad tímto projektem převzali 
královéhradecký biskup Jan Vokál, před-
seda Senátu Miloš Vystrčil a také krajský 
radní pro oblast kultury Roman Fabeš.

V Polné vystavují vzácné renesanční šperky

RENESANČNÍ ŠPERKY 
RODU ZEJDLICŮ 

ZE ŠENFELDU

17. 6. – 10. 7. 2022
Městské muzeum Polná

út-ne: 9–12 / 13–17 hod. | www.muzeum-polna.cz

MALÝ 
POKLAD 

Z VELKÉHO 
SVĚTA

www.muzeum-polna.cz

Provozní doba

Červen – víkendy pro veřejnost 10 – 18 hod.
Červenec, srpen - každý den 9.30 – 18.30 hod.
Září, říjen - víkendy pro veřejnost 10 – 18 hod.
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www.fajnpark.cz

Přijeďte do FAJNPARKu

Chcete poznat místo, kde si užijete spoustu 
zábavy, odpočinete si a prožijete FAJN den?

Fajnpark je největší zábavní 
park ve  východních Čechách. 

Najdete v  něm Hopsálkov, nej-
větší venkovní trampolínové centrum 

v  Česku, písečné hřiště, vodní a  vzdu-
chová děla, Mini cars, Miniměsto neboli 
hřiště pro nejmenší, úžasný Dinoprales 
plný pohybujících se a  řvoucích prehis-
torických ještěrů, Hmyzákov, kde potká-
te hmyz z  naší tuzemské přírody, avšak 
v  obřím provedení, Zvířátkov a  Kozov, 
kde je možné procházet se přímo výbě-
hem s ovcemi, oslíky i klokany, Koukálkov 
(10D kino) a Bosov – stezku bosou nohou 
a  poklidnou relaxační zónu. Nechybí ani 
animační programy v  podobě vystoupe-
ní maskotů (Mimoni, zvířátka). Cestovat 
po parku můžete vláčkem.

v Chlumci nad Cidlinou

ZÁBAVA A POZNÁNÍ,
FAJNPARK NUDU ZAHÁNÍ
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  Městská knihovna
Čtvrtek 2. června, 15.30 hod., 

pobočka Modřínová. 
OKÁČEK / MŠ DUHA
Pěvecké vystoupení dětí z MŠ 

Duha ke Dni dětí. Okáček vystupuje 
pod vedením Ladislavy Zoňové.

Čtvrtek 2. června2, 17 hod., 
přednáškový sál. 

FRANCOUZSKÝ KLUB: ATTI-
LA. 2. ČÁST: KATALAUNSKÁ 
POLE / Dr. MILAN KAMENÍK

Pátek 3. června, přednáškový sál. 
URČENO PRO ŠKOLY. 

TŘEBÍČ V LATINSKÝCH KRO-
NIKÁCH / Mgr. EVA HLADKÁ, 
MUZEUM VYSOČINY TŘEBÍČ

Sobota 4. června, 11 hod., před-
náškový sál.  

LISTOVÁNÍ / USAIN BOLT 
/ MŮJ PŘÍBĚH 9:58 / ÚČIN-
KUJÍ LUKÁŠ HEJLÍK A ALAN 
NOVOTNÝ

Pondělí 6. června, 9 hod., před-
náškový sál.

ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 
SENIORŮ: ZMIZELÁ TŘEBÍČ.  
6. ČÁST. BOROVINA A LIBUŠI-
NO ÚDOLÍ / Ing. arch. LUBOR 
HERZÁN

Pondělí 6. června, 17 hod., před-
náškový sál. 

VIRTUÁLNÍ MUZEUM STARÉ 
TŘEBÍČE / ZDENĚK PRUKNER 

Čtvrtek 9. června, 17 hod., před-
náškový sál. 

O UDRŽITELNOSTI, KON-
ZUMU A PRÁCI / TOMÁŠ HAJ-
ZLER 

Pátek 10. června, 17 hod., před-
náškový sál. 

EVA ŠPAČKOVÁ & POČTVRTÉ 
ŠPAČCI VE FRAKU 

Autorské čtení Evy Špačkové a 
malý rodinný koncert.

Úterý 14. června, 17 hod., před-
náškový sál. 

BRNĚNSKÉ PODZEMÍ. PET-
ROV 2. ČÁST A MORAVSKÉ 
NÁMĚSTÍ / Ing. ALEŠ SVOBODA

Čtvrtek 16. června, 17 hod., 
přednáškový sál. 

SVĚTELNÉ A JINÉ NEVIDI-
TELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ (A JAK JE 
UKLIDIT?) / JAN HOLLAN 

Pondělí 20. června, 9 hod., před-
náškový sál. 

ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 
SENIORŮ: MADEIRA - PERLA 
ATLANTIKU / MILUŠKA MRV-
KOVÁ

Úterý 21. června, 17 hod., před-
náškový sál. 

ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ - LIDO-
VÁ MAGIE NA MORAVSKÝCH 
KOPANICÍCH / PhDr. DAGMAR 
DOBŠOVIČOVÁ

Středa 22. června, 19 hod., před-
náškový sál.

CESTY PRÁVA / LENKA BRA-
DÁČOVÁ / BESEDA S VRCHNÍ 
STÁTNÍ ZÁSTUPKYNÍ VRCHNÍ-
HO STÁTNÍHO ZASTUPITEL-
STVÍ V PRAZE

Výstavy
JAK ŠEL ČAS OČIMA KRONI-

KÁŘŮ
Do 16. června, Zelená klubovna, 

1. patro. 

JMÉNA + SMARTARTY / MIR-
KA HEDBÁVNÁ

Do 24. června, přednáškový sál.

STUDIE ROSTLINY / ZŠ TÝN-
SKÁ

Do 30. června, dětské oddělení

JE NÁM DOBŘE NA SVĚTĚ / 
MŠ BENEŠOVA

1. – 30. června, pobočka Modří-
nová

Noc kostelů
Pátek 10. června
Třebíč-Jejkov, kostel Proměnění 

Páně
Třebíč-město, kostel sv. Martina
Třebíč-zámek, bazilika sv. Prokopa 

a Panny Marie
Třebíč, hřbitovní kostel Nejsvětější 

Trojice
Třebíč-Týn, kaple Povýšení svatého 

Kříže
Třebíč-Slavice, kaple sv. Jana Nepo-

muckého
Třebíč-Jejkov, Adventní dům  
Třebíč, kostel Českobratrské církve 

evangelické

Kostel sv. Martina
Pravidelná sbírka na opravu stře-

chy kostela proběhne v neděli 19. 
června.

Oprava oltáře sv. Josefa začne 
začátkem června. Letošní náklady 

jsou 350.575 Kč. Dotace od minis-
terstva kultury činí 300 tisíc Kč, zbý-
vající část pokryjí příspěvky farnosti.

V neděli 5. června se v evangelic-
kém kostele v Bráfově ulici v 15.30 
hod. uskuteční Svatodušní chvá-
ly, které povede Svatomartinská 
mládežnická schola Třebíč. Zazní 
několik písní s průvodním slovem v 
duchu ekumenismu. 

Starozákonní žalmy a instrumen-
tální hudba Salomona Rossiho, raně 
barokního židovského skladatele a 
reformátora synagogální hudby v 
italské Mantově na přelomu 16. a 
17. století, zazní v neděli 12. červ-
na v 17 hodin v Přední synagoze na 
Tichém náměstí v Třebíči.

Třebíčská skupina LAKY MARI 
hraje vlastní tvorbu, jíž je možno 
zařadit k alternativnímu folku, a 
působí na scéně zhruba dva roky.

V sobotu 11.června pokřtí debu-
tové album Lapidárium, na kterém 
dlouho a svědomitě pracovala.

Kmotřičkou alba bude Magdale-
na Křenková, malířka, restaurátor-
ka a básnířka ze Staré Říše. Spo-
lečně s Mari Křížovou a Lukášem 
Krupičkou, kteří tvoří jádro Laky 
Mari, vystoupí také Martin Hons, 
Matouš Benda, Jan Sladký, Micha-
ela Hájková, Ondřej Trojan a Voj-
ta Čapek. Večer uzavře koncertem 
spřízněná kapela z Třebíče WhyLars. 
 -zt-

Vystoupí LAKY 
MARI a hosté

Na pultech Rynku

Rynek místo plné chutí
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www.prace-huhtamaki.cz

Nevadí Ti pracovat v nepřetržitém provozu ani fyzická práce? 
Máš rád férové jednání a přátelské prostředí? Hledáš dlouhodobé a perspektivní 
zaměstnání u fi rmy, která Tě dokáže náležitě ocenit? Potom neváhej a přidej se k nám!

OPERÁTOR-OBSLUHA VÝROBNÍCH LINEK
Požadované vzdělání a předpoklady:
•
•
•
•
•
•

Nabízíme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chcete zaměstnání, které má budoucnost?
Chcete pracovat pro společnost, která Vám dá skutečně                       

příležitost růst a učit se novým věcem?  
Chcete řadu benefi tů, které opravdu oceníte?

Potom se přihlaste k nám, my Vám toto vše nabízíme.

Aktuálně hledáme 

Operátory výroby/tiskaře 
a Brigádníky do výroby.
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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.

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.

NOVÁ ŠKODA

Již od
KAROQ

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 
ŠKODA KAROQ: 4,7–8,0 l/100 km, 123,2–181,0 g/km Ilustrativní fotografie

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
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videoBoS - video svatebního dne, matu-

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

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

Video a internet

Koupím

Oznamovatel

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

Výklad karet

Renovace vany

Služby

Kominictví - Revize a kontroly komínů, 
čištění, návrhy a výpočet spalinové cesty, 
nerezové komíny, vložkování. Poraden-

ství před stavbou komínů, krbů, kamen.
Možnost platby kartou. Pavel Miksche 721 
911 119 

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

Kominictví

Potřebujete TONERY a náplně do 
tiskárny? Naše kvalitní kompatibilní car-
tridge a tonery šetří Vaši peněženku! 
Internetové ceny a věrnostní slevy. Drtivá 
většina typů SKLADEM!  www.trebservis.
cz. Tel.: 604 911 211, OC Amos - Komen-

ského nám. 1045/18 - hned u přechodu 
naproti Septiku :-)

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

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

Náplně do tiskáren

Řez ovocných dřevin

Výuka němčiny, překlady

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 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

Výkup STARÝCH peřin. Tel.: 721 469 
234.
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Jako každý rok jsou 
i v tomto roce hasič-
ské závody v plném 
proudu. V sobotu 14. 
května se uskutečni-
ly hasičské závody v 
Častohosticích s velmi 
slušnou účastí většiny 
okresních Sborů dobro-
volných hasičů (SDH), 
které mají zastoupení 
v mládežnických kate-
goriích, a o den později 
hned dva závody.

První pořádal SDH 
Šebkovice a v odpoled-
ních hodinách pak SDH 
Budíkovice za účasti 
24 mužstev. Zastoupe-
ny byly kategorie pří-
pravka, ml. žáci, st. žáci, 
muži, ženy a veteráni.

Pořádající SDH Budí-
kovice nakonec slavil 
tři vítězství. Nejlepším 
časem dne se prezen-
tovaly ženy Budíkovic, 
které zvládly absolvo-
vat celou trať za 17,13 s. 
Další úspěšnou kategorií byli ml. žáci, kteří kratší trať úspěšně zvládli za sluš-
ných 18,05 s., kdy měli i lepší čas než vítězové st. žáků.

Prim slavil SDH Budíkovice i mezi nejmenšími v přípravce. Hojnou účast 
podpořili také starosta a zástupce starosty místního okrsku SDH v čele s 
Milanem Chytrou. Nejúspěšnějším hasičem nedělních závodů se stal Lukáš 
Horký z SDH Budíkovice se třemi zlatými medailemi (kategorie přípravka, 
ml. žáci a nejmladší závodník). -zt-

NA SNÍMKU třikrát zlatý Lukáš Horký s Milanem 
Chytrou. Foto: archiv SDH Budíkovice

Závody jsou v plném proudu

Rekordní návštěvu přilákal do 
baseballového areálu Na Hvězdě v 
Třebíči Army Day, který byl sou-
částí posledního utkání základ-
ní části extraligy domácího týmu 
Nuclears s Eagles Praha. Spoluprá-
ce třebíčského klubu s 22. základ-
nou vrtulníkového letectva Náměšť 
nad Oslavou už má tradici a vždy je 
skvělou příležitostí ke strávení zají-
mavého odpoledne pro celou rodi-
nu. Ani tentokrát akce nezklamala 
a víc než šest stovek návštěvníků 
mohlo vidět atraktivní podívanou 
u stanovišť vojáků i na hřišti.

Zahajovacího ceremoniálu se ten-
tokrát s týmy a rozhodčími zúčast-
nil velitel roty ochrany kapitán Šte-
fan Szebista a nadpraporčík Pavel 
Eigl, který se jako bývalý basebal-
lista Nuclears ujal slavnostního 
nadhozu. Průlet vojenského vrtul-
níku nad hrací plochou před začát-
kem utkání je pak zážitkem nejen 
pro děti v doprovodu rodičů, ale 
i pro hráče, včetně těch zahranič-
ních.

Výborný výkon předváděl na 
nadhazovacím kopci startér Tře-
bíče Lukáš Pacal, proti kterému 
se soupeři nepodařilo za pět směn 
odpálit jediný hit. Zato proti Davi-
du Wilsonovi na nadhozu Eagles 
se pálkaři Nuclears prosadili už ve 
druhém inningu. 

Při komentované ukázce výcviku 
vojenských psů před třetí směnou 
tak už na tabuli svítilo skóre 3:0. 
Další dva body přidala Třebíč před 
ukázkou bojového umění muže 
proti muži MUSADO v podání 
vojáků 225. letky bojového zabez-
pečení.

V šesté směně vystřídal Lukáše 
Pacala na nadhozu Kanaďan Ryan 

Johnson, který se ze začátku potý-
kal s kontrolou nadhozů. Drob-
ného zaváhání využili hráči Eag-
les a Michal Antoň poslal jediným 
úspěšným odpalem Pražanů pro 
čestný doběh Kanaďana Rogers–
MacDonalda.

Nuclears byli v útoku při chuti i 
proti nové akvizici Eagles, Kana-
ďanovi Andrew Griederovi. Hned 
trojice hráčů Třebíče – Američan 
Jaylyn Williams, Kamil Pejchal a 
Lukáš Smejkal si v utkání připsali 
do statistik stoprocentní úspěšnost 
na pálce. Lukáš Smejkal se navíc 
do hry dostal až v osmé směně a 
jeho jediný nástup na pálce zna-
menal stažení dvou doběhů a před-
časné ukončení utkání o 10 bodů. 
Hráči Nuclears tak alespoň čás-
tečně oplatili soupeři dvě vysoké 
porážky z Prahy.

„Po zápasech v Praze jsme si koneč-
ně spravili chuť. Vše nám fungovalo, 
jak mělo, a s tím půjdeme do play-
off,“ zhodnotil poslední vystoupení 
třebíčského týmu v základní části 
extraligy Kamil Pejchal. A vítězný 
nadhazovač Lukáš Pacal jeho slova 
doplnil: „Bylo krásné počasí. Skó-
rovali jsme víckrát než soupeř, což 
je myslím to hlavní. Všechno nám 
šlo podle plánu a dneska jsme si to 
opravdu užili.“

Dění Na Hvězdě si užili nejen 
domácí hráči, ale i diváci. Po celé 
odpoledne byly v obležení ukázky 
vojenské techniky, zbraní a drav-
ců používaných k ornitologické 
ochraně letiště. Téměř dvě stovky 
dětí také využily soutěže, které pro 
ně připravil klub Nuclears a mohly 
si při nich vyzkoušet i baseballové 
dovednosti.   -zt-

ARMY DAY přilákal na baseballový stadion v Třebíči rekordní návštěvu. Komen-
tované ukázky výcviku vojenských psů patří tradičně k těm nejatraktivnějším. 
 Foto: Robert Vávra

Army Day přinesl extraligový rekord

BOPO Třebíč versus FC Spartak 
Třebíč, fotbalové utkání s výsled-
kem 70 tisíc korun. 

Takový výtěžek přineslo exhibič-
ní utkání mezi bývalými hráči, kte-
ré se odehrálo v pátek 20. května 
od 18 hodin na hřišti v třebíčské 
čtvrti Borovina. 

Výtěžek z celé akce byl věnován 
na potřebnou léčbu Davida Novot-
ného, který je od roku 2011 upou-
tán na invalidní vozík. 

Vlastní utkání na dvakrát čtyřicet 
minut se neslo v přátelském duchu, 
i když rozhodčí vytáhli dvě žluté 

karty a nařídili dvě penalty.
Pro českého rekordmana v počtu 

odpískaných fotbalových utkání 
Jaromíra Čejku to bylo malé jubi-
leum, řídil 6930. zápas a zvolna se 
blíží ke kýžené metě sedm tisíc. 

Souboj dávných rivalů skončil 
smírně čtyři ku čtyřem, borci divá-
ky přesvědčili, že věk neubral nic 
na jejich šikovnosti, s pohybem to 
někdy bylo horší. 

O přestávce v dusném veče-
ru trávník zkropil umělý déšť, 
což využily děti k příjemnému 
osvěžení.   -zt-

OBĚ MUŽSTVA se během přestávky s Davidem Novotným vyfotografovala.
 Foto: Antonín Zvěřina

Výtěžek pomůže Davidovi
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - 
Klubovna u rybníka „Babák“, kon-

takt Ing. Ladislav Tomáš, 
tel: 776 143 134

1.- 5. 6. 2022 Bílé Karpaty. 
Autobusový výlet, ubytování chata 
Lopeník, polopenze. ST: Buchlov, 
Velehrad, Staré Město, ČT: Malý a 
Velký Lopeník, Cesta hrdinů SNP, 
PÁ: Velká Javořina, Holubyho cha-
ta, SO: Starý Hrozenkov, obec Žit-
ková, NE: zříc. hradu Cimburk, 
Slavkov u Brna. Odjezd z Třebíče v 
7.00 hod.

4. 6. 2022 Ždírecký okruh, 
turistický pochod ve Ždírci nad 
Doubravou, start v Firearéně, tra-
sy pěší 10 až 30 km, cyklo 25 až 50 
km. Odjezd vlakem z Třebíče hl. 
n. v 6.32, 8.40 / z Boroviny v 6.17, 
7.17. Návrat vlakem ze Ždírce v 
15.22, 17.22.

4. 6. 2022 Měřínská padesátka, 
turistický pochod v Měříně, start 
na fotbalovém hřišti, trasy pěší a 
cyklo 7 až 100 km. Odjezd autobu-
sem z Třebíče v 6.00, 7.10. Návrat z 
Měřína autobusem v 13.12, 14.49, 
16.49, 17.12.

4. 6. 2022 Krajem Pohádky 
máje, turistický pochod v Brně - 

Bystrci, start v restauraci U Ves-
la, trasy pěší a cyklo 20 - 60 km. 
Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 
5.50, 7.08, 7.44, 9.08 / z Borovi-
ny v 5.38, 6.56, 8.51. Návrat z Br-
na vlakem v 13.44, 14.45, 15.44, 
16.44, 17.44, 18.44.

11. 6. 2022 Putování k Javoru, 
turistický pochod v Trnavě u Tře-
bíče, trasa pěší z Trnavy 16 km, z 
Třebíče 21 km, cyklo 19 až 56 km. 
Start v Třebíči ZŠ Kpt. Jaroše od 
7.30 do 9.00 hodin, v Trnavě od 
7.30 do 10.00 hodin. Lze využít 
autobusový spoj do Trnavy z Tře-
bíče v 8.45, do Třebíče z Trnavy v 
14.26, 18.47.

11. 6. 2022 Vídeňský pochod, 
turistický pochod ve Vídni, okres 
Žďár nad Sázavou, start v kultur-
ním domě, trasy pěší 9, 19, 38 km, 
cyklo 38 km. Soutěží se o nejpoma-
lejší přejezd lávky na kole a o nej-
rychlejší přejezd dvojic na trakaři. 
Doprava vlastními auty.

11. 6. 2022 Stezka Českem, 
turistická akce po hranicích ČR.  
Akce je organizována po krajích 
tak, že se obejde celá ČR po znače-
ných turistických trasách. Zájemci 
se mohou přihlašovat na www.stez-
ka.kct.cz, kde jsou veškeré informa-

Turistika
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ce a mapky. Doprava individuální 
dle zvolené trasy.

12. 6. 2022 Po Vysočině s Gus-
tavem Mahlerem, pěší trasa 13 
km. Odjezd autobusu (zdarma) z 
Jihlavy v 7.30 z ul. Legionářů do 
Želiva. Vycházka přes Kaliště do 
Humpolce. Do Jihlavy a z Jihlavy 
doprava individuální.

18. 6. 2022 Kolem Doubravní-
ku, turistický pochod v Doubrav-
níku u Tišnova, start radnice na 
náměstí, trasy pěší 11 až 46 km, 
cyklo 28 a 65 km. Trasy vedou na 
Bozinku, Maňovou, Litavu Skryje, 
Husle, Kaly, Pernštejnské Jestřabí a 
Borač. Doprava vlastními auty.

18. 6. 2022 Hvězdicový výstup 
na Čeřínek, turistický pochod, 
start libovolný, cíl chata KČT na 
Čeřínku mezi 9.00 - 15.00 hod. 

Trasu je vhodné volit od žst. Koste-
lec (4,5 km), D. Cerekev (5,5 km), 
Dvorce (6 km), Rantířov (10 km), 
Batelov (15 km), Jihlava (18 km), 
Příseka (19 km). Odjezd z Třebí-
če vlakem z hl. n. v 6.00, 6.54, 7.10, 
8.54 / z Boroviny v 6.17, 7.17. 
8.40. 

18.6.2022 Chotěbořské putová-
ní, turistický pochod v Chotěboři, 
start v Than-gong Restaurant, Krá-
le Jana 445, trasy pěší 6 až 50 km, 
cyklo 25 až 70 km. Trasy vedou na 
Zálesí, Novou Ves, Zkamenělou 
řeku, Uhelnou Příbram, Leškovice 
a Vepříkov. Odjezd vlakem z Třebí-
če hl. n. v 6.32, 7.10, 8.40 / z Boro-
viny v 6.17, 7.17. Návrat vlakem z 
Chotěboře v 15.34, 17.34.

25. 6. 2022 Maso na jehle – 
Hostákov. Před Hospůdkou na roz-
cestí. Trasu si každý volí sám. -zt-

Kdo se nezranil před závody, ten se 
zranil při nich. Tak by se dal popsat 
stav družstva atletů Spartaku Tře-
bíč při I. kole I. ligy, které ke všemu 
pořádali na vlastním stadioně. A tak 
se stalo, že ze dvou nejlepších pře-
kážkářů soutěže, nenastoupil ani 
jeden. 

Michala Krátkého svalové problé-
my vůbec nepustily na start, Ond-
řej Veselý se zranil při doběhu finá-
le stovky, v níž zlepšením osobního 
rekordu prokázal výbornou formu. 
Ve stejném závodě se zranil i Kryš-
tof Průša, čímž musel společně s 
Veselým rezignovat na další přihlá-
šené disciplíny včetně štafety, v níž 
chyběl i Tobiáš Dvorský skládající v 
den závodu přijímací zkoušky. 

Jediný, koho zdravotní handicap 
omezil jen částečně, byl desetibojař 
Adam Havlíček, který sice nemo-
hl běhat ani skákat, ale nastoupil ve 
třech vrhačských disciplínách.

Jestliže za těchto okolností skon-
čil celek vedený Jiřím Klinerem na 
pátém místě, je to třeba považovat 
za úspěch. Bodově k němu přispěl 
nejvíce Daniel Kincl, největší pozor-
nost však poutal ještě ne šestnáctile-
tý Ondřej Loupal. 

Ten se na čtvrtce oproti svému 
osobnímu rekordu z předchozího 
týdne zlepšil téměř o půl vteřiny a 
časem 48,45 s splnil limit pro ME 
dorostenců v Jeruzalémě. Současně 
se v třebíčských historických tabul-
kách vyrovnal Martinu Hoškovi, při-
čemž před ním zůstávají jen Jaroslav 
Růža, jeho tréninkový partner Ondřej 
Veselý a nestárnoucí Petr Svoboda. 

Při své prvoligové čtvrtkařské 
premiéře skončil Loupal třetí, dal-
ší body přidal na dvoustovce. Jeho 
skvělý čas 22,68 s však v tabulkách 
pro nedovolenou podporu větru 
nebude. Kromě Veselého a Loupa-
la si osobní rekordy zlepšili Karel 
Konečný v chůzi a Adam Havlíček v 
kouli, oštěpu i disku.

Z výkonů závodníků Spartaku 
Třebíč při I. kole I. ligy: 100 m: 
Finále A: 2. Veselý 10,89 (v rozbě-
hu 10,86), 3. Kincl 11,06. Finále B: 
2. Šulc 10,92, 5. Průša 11,19. 200 
m: 4. Šulc 22,37, 6. Kincl 22,55, 8. 
Loupal 22,68, 14. Procházka 23,13, 
18. Machotka 23,27. 400 m: 3. 
Loupal 48,45, 9. Machotka 50,89. 
800 m: 9. Trojan 1:58,81. 110 m 
př: 5. Sekyra 16,46. 4 x 100 m: 8. 
Svoboda Trojan Machotka Kin-
cl 44,75. 4 x 400 m: 4. Machot-
ka Šulc Sekyra Trojan 3:28,86. 10 
km chůze: 3. Konečný, 5. Zeibert, 
6. Marek. Výška: 13. Sekyra 184. 
Koule: 3. Svoboda 15,77, 12. Kli-
ner 11,71, 14. Havlíček 11,33, 16. 
Koucký 10,73. Disk: 9. Svoboda 
38,83, 13. Havlíček 34,82. Kladi-
vo: 5. Tomek 43,58, 11. Padělek 
32,06, 12. Kliner 30,80. Oštěp: 5. 
Havlíček 50,34, 7. Koucký 49,00, 
8. Padělek 48,29, 15. Tomek 39,03. 
Družstva v kole: 1. Spartak Praha 
4 208, 2. SK Jeseniova Praha 163, 3. 
Domažlice 158, 4. USK Praha123, 5. 
Spartak Třebíč 111, 6. Start Karlovy 
Vary 97, 7. Triatlet Karlovy Vary 92, 
8. České Budějovice 87.

 Milan Zeibert

Zraněné opory výborně
zastoupil Ondřej Loupal
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DOPROVODNÝ PROGRAM:
Komentované prohlídky výroby

Dùm dìtí a mládeže Tøebíè – soutìže pro dìti

Støední prùmyslová škola Tøebíè – prezentace školy, 
sportovní vozy KAIPAN, umìleètí kováøi a pasíøi 

UniCredit Bank – workshop  nanèní gramotnosti pro dìti

Denní centrum Barevný svìt – tvoøivá dílnièka pro dìti

STØED – aktivity pro dìti a rodièe

VZP ÈR – zdravé malování/puzzlování

SDH Okøíšky

Policie Èeské republiky – KØP kraje Vysoèina 

Nafukovací atrakce, malování na oblièej, airbrush tetování

Prezentace elektrické  otily vozù  rmy

FOUL aréna

ASOVÝ HARMONOGRAM:
13:00 Otevøení areálu spoleènosti 

FRAENKISCHE CZ

13:30 Zahájení akce

13:45 – 14:15 Taneèní vystoupení DDM Tøebíè

14:30 – 15:00 Taneèní a soutìžní program s Milanem 
Øezníèkem

15:00 – 15:30 Pan Kravata: kouzelnická show

15:30 – 16:30 Áòa, Pó a pes

16:30 – 17:00 Pan Kravata: zábavná show

17:00 – 17:30 Taneèní a soutìžní program s Milanem 
Øezníèkem

17:30 – 18:00 Pan Kravata: balonková show

13:00 – 17:30 Prohlídky výroby

13:00 – 17:30 Animaèní program pro dìti – partnerská sí  

spoleènosti FRAENKISCHE CZ

13:00 – 17:30 Nafukovací atrakce

13:00 – 17:30 Malování na oblièej, airbrush tetování

18:00 Ukonèení akce
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