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Zahrady se otevřou
v Azylovém domě

Otevřené zahrady, III. ročník, se
uskuteční v úterý 30. srpna od patnácti hodin v areálu Azylového
domu pro rodiče s dětmi a ženy ve
Vltavínské ulici v Třebíči. Divadelní
příběh O výjimečnosti a jedinečnosti uvede lektorka Stáňa Nekvasilová.
K dispozici budou tvořivé dílničky
a zábavné a sportovní aktivity s Eliškou Tesařovou, Mílou Vybíralovou
a Janou Krškovou. Návštěvníci se
mohou těšit na opékání špekáčků.
Odpolednem provází Helena Marečková.
-zt-

Zemřel podnikatel
Richard Horký

Zemřel jeden z nejúspěšnějších třebíčských podnikatelů Richard Horký
(59 let). Zpráva, která se po Třebíči
a okolí v pondělí 25. července večer
šířila rychlostí blesku. Zemřel člověk, který v určitých oblastech předběhl dobu, kdy město zbavil závislosti na plynu používáním štěpků.
Člověk, který se zasloužil o znovuvzkříšení opuštěného továrního areálu v Borovině. Člověk, který nezapomínal pomáhat dary třebíčské
nemocnici či charitě, podporovat
kulturu.
-zt-

Omluva

V minulém čísla jsme mylně uvedli, že po Třebíči opět bude jezdit vláček. Informace nebyla pravdivá, za
což se všem velice omlouváme. -red-

OŽIVENÉ ŽIDOVSKÉ MĚSTO. Uličkami Zámostí opět proudily davy lidí, které přilákaly trhy a spousta dalších atrakcí. Velké

pozornosti se těšila módní přehlídka spolku Míša a Míša, ve které se předvedly i tyto tři modelky.

Foto: Antonín Zvěřina

Sekáči předvedli svoje umění
V Centru tradiční lidové
kultury se mohli laici naučit, jak správně zacházet
s kosou.
� Antonín Zvěřina

Brzy ráno, zejména když byla rosa,
vydávali se v květnu nebo v červnu
na trať sekáči s kosami. Z každé lou-

ky, zahrady se ozýval typický zvuk
sečení trávy prokládaný broušením
ostří. Často se pak ozýval typický
klapot kladívek, kdy sekáči pravidelnými údery kosy vyklepávali.
To vše vytěsnila moderní technika, křovinořezy a různé motorové či
elektrické sekačky. Je proto dobře, že
se v červnu v Centru tradiční lidové
kultury v Třebíči sešli zastánci kose-

ní trávy tradičním způsobem.
Hlavní organizátor z Muzea Vysočiny Třebíč Milan Noha poukázal,
že se jedná v pořadí o druhou ukázku. V úvodu přivítal všechny sekáče
a upozornil je, že tráva na zahradě
sousední mateřské školy značně přerostla a její sklizeň si vyžádá opravdové sekáčské umění.
(Pokračování na str. 4)
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Od Zadní synagogy až na hřbitov
sobotu opět se západem slunce. Jedná se o svátek,
který zakazuje práci. Začíná v pátek slavnostní večeří, kdy paní domu zapálí dvě šabatové svíce.
Vracíme se ke košer jídlům, kdy by se neměla míchat masitá a mléčná jídla. Ortodoxní Židé to
přísně dodržují, mezi oběma pokrmy musí být časový rozestup, a používají se dvě sady nádobí, na masná
jídla a na mléčná jídla zvlášť.
Je dokonce možné, že židovská rodina má dvě
myčky nádobí, dvě mikrovlnné trouby, dvě ledničky. Každá země má seznam košer potravin, v České
republice ho určuje pražská židovská komunita.

Vycházka začala v Zadní synagoze a skončila na židovském hřbitově.
� Antonín Zvěřina

Zadní a Přední synagoga, dům Selingmana Bauera,
celé židovské město a v neposlední řadě i židovský
hřbitov, tyto pojmy zná snad každý obyvatel Třebíče. Ale zná je doopravdy? Bližší historii i současnost
nám přibližuje Renata Poulová. Dejme jí tedy slovo.
Nejprve vstupujeme do Zadní synagogy. Ta už svému účelu dlouhá léta neslouží i přesto, že v Třebíči se
zachovala židovská čtvrť. Zadní synagoga se datuje
do poloviny 17. století. A v každé synagoze se nachází jedna hlavní stěna.
Je situována na východ ve směru k Jeruzalému.
Uprostřed je umístěný výklenek schovaný za takzvanou synagogální oponou. Do něj se ukládaly svitky
tóry. Nazývají se také knihy Mojžíšovy, ze kterých si
Židé předčítají při bohoslužbách.
Synagoga se skládá ze dvou prostor. V hlavním
pobývali jenom pánové, ženám byl vyhrazený ochoz,
ženská galerie, kde s nimi byly i malé děti. V synagoze lze spatřit i výzdobu, která obsahuje mimo jiné
liturgické texty.
Pocházejí z let 1706 a 1707 a malíři vše tvořili bez
pomoci šablon. Na stropě dvě malby představují
noční oblohu pod hvězdami a prostřední západ slunce. Synagoga se nyní používá jako muzeum a také
pro kulturní akce.

Synagogu pronajali
Už ve dvacátých letech minulého století ovšem
byla židovská komunita ve městě tak malá, že Zadní synagogu pronajala rodině Subaků, významnému
rodu věnujícímu se koželužství, a ta ji využívala jako
sklad kůží. Patrně v té době se zakryly i malby na stěnách a díky tomu se zachovaly do dnešních dnů.
Po druhé světové válce synagogu získal podnik
Zelenina a až do konce 80. let se tam skladovaly
brambory. Budova se nacházela v dezolátním stavu
a město Třebíč přistoupilo k rekonstrukci v letech
1989 až 1997.
Poulová připomněla, že celá čtvrť měla za minulého režimu ustoupit panelové zástavbě, to se z mnoha
důvodů, jedním bylo i špatné podloží, neuskutečnilo. Ve čtvrti je možné napočítat kolem sta bývalých
židovských budov. Od roku 2003 je čtvrť společně s
židovským hřbitovem a bazilikou sv. Prokopa zapsaná na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
V zadní části synagogy se nachází pamětní deska
třebíčským obětem holokaustu. K vidění jsou díla,
která věnovala městu Margit Subak; té se podařilo
ještě před deportacemi Židů uniknout do USA.

RENATA POULOVÁ ukazuje, jak vypadá pečivo
matesy.
Foto: Antonín Zvěřina
Na ženské galerii se ve vitríně nachází svitek tóry,
hebrejština má tu zvláštnost, že písmo se píše opačně
než běžné jazyky. Svitek je zapůjčený z Židovského
muzea v Praze. V Třebíči jich bylo 18 a všechny jsou
v zahraničí. Tóra je natolik posvátná, že se jí nikdo
nesmí dotýkat rukou, slouží proto ukazovátko.
Na ženské galerii se nachází model židovské čtvrti.
Byl dokončený v roce 2006 a ukazuje, jak čtvrť vypadala zhruba v roce 1850. Z té doby se zachovalo až
90 procent zástavby. A přesunujeme se do domu
Selingmana Bauera.
Ten je se synagogou propojený, ještě je tam schodiště, kterým se vcházelo na ženskou galerii. Dům
nechal postavit koncem 18. století kdo jiný, než
Selingman Bauer. Sloužil dvěma rodinám, jedna bydlela nahoře v patře, druhá v přízemí.

Nekvašený chléb

Prohlížíme si nekvašený chléb zvaný matesy spojený se svátkem pesach, který Židé slaví ve stejném
období jako křesťané Velikonoce. Připomíná hromadný úprk Židů z Egypta. V tóře se píše, že těsně před odchodem si rodiny zadělaly na chleba, ale
nestihl vykvasit, přesto ho použili později a na památku se peče v židovských domácnostech dodnes.
Váleček s hroty nemůže neinspirovat, že je to
pomůcka při umravňování manžela po návratu z
nějaké oslavy. Použití je prozaičtější, používá se na
přípravu matesů. Prohlížíme si košer nůž používaný
řezníky.
To jsou v židovské komunitě specialisté, nikdo jiný
tuto práci vykonávat nesmí. „Židé se stravují košer, což
vychází z tóry, jsou tam i vypsaná zvířata, která jsou
košer, a zvířata musí být zabita rituálně, podle stanovených pravidel,“ vysvětluje Poulová. Třeba prase košer
rozhodně není.
Dostáváme se k svátku šabat, který Židé slaví každý týden. Začíná v pátek západem slunce a končí v

Dva svícny

Symbolem židovství jsou i sedmiramenný a devítiramenný svícen. Prvně jmenovaný připomíná stvoření světa za sedm dní. Druhý Židé zapalují při svátku chanuka, který slaví zhruba ve stejné době jako
křesťané Vánoce. Trvá osm dní a Židé si připomínají
událost, ke které došlo 165 let před Kristem v Jeruzalémě.
Po makabejském povstání došlo ke znovuvysvěcení chrámu v Jeruzalémě. Židé našli olej, kterým zapalovali věčný oheň, ale bylo ho málo, tak na jeden den.
Stal se zázrak, olej vydržel osm dní. Svícen má osm
svícnů v rovině a jeden, kterému se říká pomocník a
slouží k zapalování.
V domě je k vidění i kronika z pozůstalosti Herty Coufalové, která měla štěstí, že válku přežila jako
jediná z rodiny. Za svobodna se jmenovala Glasnerová, příjmení napovídá, čím se rodina živila, výrobou skla a porcelánu, po válce bojovala o navrácení
majetku, což se jí asi za dva roky podařilo, vzápětí jí
ho sebrali komunisté.
Po sňatku se s manželem odstěhovala do Šumperku, ale je pochovaná na židovském hřbitově v Třebíči. V přízemí si prohlížíme kupecký krám, jak mohl
vypadat ve dvacátých letech minulého století, ostatně jako vybavení celého domu.
V ošatce je i pečivo Hamanovy uši, které se peče
na svátek Purim, což je nejveselejší židovský svátek. Vezír Haman chtěl Židy zlikvidovat, ale to se
mu nepovedlo a sám skončil na šibenici. Zájemci si
mohli vzít na Hamanovy uši recept. A Purim? Každý
Žid se musí opít natolik, aby si nic z předešlého večera nepamatoval.

Páteřní ulice
Počasí nám přeje a venku nám Renata Poulová
vysvětluje, že židovská čtvrť měla dvě páteřní ulice.
Ta, kde stojí Zadní synagoga, se jmenovala Horní
židovská, dnes Blahoslavova, ulice Leopolda Pokorného se jmenovala Dolní židovská.
(Pokračování na str. 8)

Ještě ke sběru brambor
jsme si povídali o sbírání brambor a ještě
M inule
na chvíli se k tomuto tématu vrátíme. Podzimní

počasí mělo ještě jeden ráz, ráno teploty klesaly až k bodu mrazu a odpoledne sluníčko připalovalo
jako v létě.
Takže se člověk oblékal na způsob cibule. Nad
ránem na sebe nabalil oblečení zimní, které mu ztěžovalo pohyb, takže se bylo na co vymlouvat, a postupem času se oděvy odkládaly, jenže nerudovská otázka, kam s nimi.
Poponášet je v brázdě bylo značně obtížné a tak
se hledaly jiné způsoby. Všimli jste si někdy, že hezké holky a vůbec holky to mají v životě snadnější než
kluci? Ti, co seděli za volanty traktorů, byli to studenti starších ročníků, je galantně obletovali jak vosy
sladké plody a svršky jim ukládali do traktoru.
Plebs, čili lid se musel spokojit s tím, že oblečení věšel na vlečku. Když se ta naplnila, odpojila se
od popojíždějícího traktoru a jiný traktor brambory odvážel k dalšímu zpracování. Nikdy nebylo jisté,
zda se příslušná vlečka na pole ještě vrátí.
A tak lid se dával na úprk, aby zachránil svoje šatstvo za posměchu té části sběraček, které měly své

oblečení v traktoru. Traktor měl tu zvláštnost, že se
dal nastavit na pomalou jízdu kopírující úsilí brigády a tu řidič mohl vystoupit od volantu a klábosit
s krásnými slečnami.
Někdy se stávalo, že traktor najel na hrbol a vydal
se někam mimo pole. Tu dohlížející profesorský sbor

Tak plynul čas...
soptil a onen šofér byl přinucen se za volant vrátit a
tam trávit veškerý brigádnický čas. Na hezké holky
jen shlížet zpoza kabiny.
Studenti z jiných škol nám s oblibou vyprávěli, jak
na ně na konci brázd čekala basa s pivy, a k obědu
měli řízek, my se museli spokojit s univerzálním párkem ke svačině a oběd jsme dostali ve školní jídelně
někdy i hodně pozdě odpoledne.
Párek doprovázel uniformovaný čaj a stejně takový chléb. Dlužno podotknout, že ve stejném vozidle
zvaném dvanácettrojka se kromě svačin vozil i zemědělský materiál a hospodářská zvířata, takže to v ní
nevonělo po růžích.
Sám pisatel těchto řádků, když se dostal do role sva-

čináře, měl co dělat, aby se při zběsilé jízdě přes pole
neumazal o lejna umně přilepené na podlaze i stěnách. No což, byli jsme studenti zemědělské školy.
Sběr brambor nebyl jedinou činností, kterou jsme se
v rámci výuky zabývali. Pamatuji se, že jsme dokonce obraceli len, rostlinu, která se v našich zeměpisných
šířkách snad na polích ani nevyskytuje.
Byli jsme my, studenti, také velice laciný prostředek
na odplevelení porostů. Než používat chemické přípravky, je přece snadnější využít zhruba 400 chlapců
a dívek, aby nežádoucí rostliny vytrhali.
Nechyběl samozřejmě ani sběr kamene, ale i sklizeň slámy, kdy se balíky rovnaly umně na takzvané platoňáky a velkou radost jsme měli z toho, když
to nějaký kolega narovnal tak dobře, že se na první
nerovnosti půlka slámy vysypala na zem.
Je s podivem, že si nepamatuji, že by nám některý
z učitelů tuto činnost předvedl, jen nás stále nabádali,
abychom balíky vázali a vázali a jedině tak můžeme
navrstvit vysokou fůru, kterou traktorista doveze ke stohu, který ovšem stavěl někdo zkušený z řad
zaměstnanců statku. Tak zase příště.
Antonín Zvěřina
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Slavnosti se věnovaly kmínu
Celou sobotu se mohli
zájemci seznámit s českým
kmínem a s výrobky z něj.
� Antonín Zvěřina

Slavnosti kmínu, které se uskutečnily v Centru tradiční lidové kultury v Třebíči, si daly za cíl propagovat
toto koření. Jeho význam vysvětlil
výkonný ředitel Spolku Český kmín
a provozovatel Olejového mlýna
Petráveč Karel Jonák.
Připomněl, že nápad propagovat
kmín vznikl ve Velkém Meziříčí, ale

v Třebíči našli pořadatelé odpovídající zázemí, které jim vyhovuje.
Vysvětlil, že podpora se týká českého dvouletého kmínu. V prodejnách
se bohužel v převážné míře vyskytuje kmín dovážený.
„Jediná česká firma, která od nás
kmín odebírá, je Vitana. Na svých
obalech mají odkaz, že se jedná o český kmín,“ poukázal. V centru zájemci mohli zakoupit džemy s kmínem,
kmínový sirup, kmínové oleje lisované za studena, mimochodem malá
lahvička představovala téměř kilo a půl
kmínu, či ochutnat kmínové klobásy.

„Salám kmínovník je novinka na
trhu a při výrobě se používá nejen český
kmín, ale i maso z tuzemských chovů,“
nastínil Jonák. Doplnil, že i ostatní
prodejci jsou jeho kamarádi. Přivítal
Hudce z Kyjova, opět kamarády, kteří celý den zpestřili muzikou.
Návštěvníci si mohli prohlédnout ve vnitřních prostorách Centra výstavu samozřejmě věnovanou
kmínu. Během odpoledne zazněla i
informace, že Jonák za kmínový olej
získal cenu ministerstva zemědělství
a ocenění Regionální potravina.
Jonák v úvodu své přednášky upozornil, že jsou známé ještě černý
kmín a římský kmín. Začíná se pěstovat ozimý kmín a šlechtí se jednoletý, který by byl ekonomicky
výhodnější. „Kvalitou se ale žádný
nevyrovná českému dvouletému kmínu,“ zdůraznil Jonák.
Sdělil, že tento kmín se seje v dubnu a sklízí se příští rok v červenci.
Seje se převážně s hrachem, který
dostane do půdy potřebný dusík a
zabrání růstu plevelů. Hrách se sklízí v červenci a nesmí se poškodit
srdíčka kmínu. Ten začíná kvést bílými kvítky druhý rok v květnu a je to
vítaná medonosná plodina.
„Důležitá je zpočátku roku vláha,

ale v době květu sluníčko až do sklizně, aby včely mohly rostlinu opylit a
kmín získal potřebné silice,“ pokračoval Jonák. Po sklizni se musí kmín
vyčistit na speciální lince.
Velice ho mrzí, že prodejci neuvádí původ kmínu a jeho kvalitu. Co
bylo během slavností důležité, každý si mohl odnést tištěné materiály
o českém kmínu se spoustou receptů.
„Kmín je uznávaný také jako léčivo,
pomáhá se zažíváním, proti nadýmání,“ poznamenal Jonák. V roce 2008
se český kmín podařilo zaregistrovat jako produkt s chráněným označením původu, což garantuje jeho
vysokou kvalitu.
Zkrátka český dvouletý kmín je
to nejlepší, co mohou kuchařky a
kuchaři používat. Podle Jonáka není
problém kvalitní kmín vypěstovat
na zahrádce, pouze musí pěstitel
počítat s dvouletým cyklem.
A na Jonáka směřovala otázka,
v dětství si pisatel těchto řádků
pamatuje, že se kmín běžně vyskytoval na zahradě. Jonák odpověděl,
že se jednalo o kmín luční, který
ovšem po dozrání opadával. Současné kmíny tuto nepotřebnou vlastnost nemají.

POŘADATELÉ Slavností kmínu nezapomněli na děti. Foto: Antonín Zvěřina
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Sekáči předvedli svoje umění

(Dokončení ze str. 1)
Připomněl, že za vznikem akce stál
Václav Kovář, dlouholetý vedoucí
muzea v Moravských Budějovicích.
Ten do Třebíče přivezl sekáče z okolí
Budějovic, například hasiče z Babic,
kosil starosta Domamile Radek
Menčík i vedoucí odboru kultury
kraje Ladislav Seidl.
„I já mám s kosením trávy zkušenosti. Kosil jsem před domem v Borovině u
výpadovky na Jihlavu. Zastavilo u mě
auto a přišel pán a povídá, sokole, nech
to bejt, dej to sem, za pět minut byl
hotový a o mojí kose se vyjádřil, s takovým šmejdem se neukazuj před lidma,“
vyprávěl Noha.

Odborník na kosení

Kosu si přinesl s sebou a věřil, že se
jí podaří upravit do provozuschopného stavu. Vzápětí představil Ladislava Svobodu, který učí na třebíčské
zemědělské škole, nyní i zdravotní
a veterinární, odborníka na koně a
živou přírodu vůbec a také na kosení.
Účastníci se dozvěděli, že historie
sekání kosou sahá až do doby sedm
až deset tisíc let před Kristem, ať již
kosou, či srpem. I když na vesnici i
městech převládá moderní technika,
tradiční sečení je tou nejlepší možnou tělesnou aktivitou.
V Ottově naučném slovníku se o
kose praví: Kosa, nástroj na kosení, sekání obilí, trávy a jiných pícních rostlin, má tyto hlavní součástky. Zahnutý ocelový nůž, kosu, jejž
pomocí oka nasazena a upevněna
jest na násadě zvané kosiště s dvěma rukojeti na konci a uprostřed, a
aby obilí při kosení znenáhla a pěkně v řadách se kladlo, jest kosiště na
konci opatřeno hrabicí.
Význačné známky dobré kosy jsou
pěkný hladký vzhled, jasný zvuk,
malá váha, seknutím do kovového
hřebu poškodí se hřeb, nikoli kosa.
Dále snese ohnutí tlakem sedm až
deset centimetrů a přestane tento
působiti, nabývá původního tvaru.
Jsou dva druhy kos, první se vyrábí z lité oceli a nabývá ostří pouze
broušením, čímž delším působením
ubývá na šířce, druhý nabývá ostří vyklepáním ručním kladívkem na
koníku.
Kosy také zapůjčil ředitel třebíčského muzea Jaroslav Martínek, který se
kosení nemohl zúčastnit ze zdravotních důvodů. Po této odbočce a ještě
přivítání dalšího odborníka Bořivoje Simandla se Noha vrátil k Ottovu
naučnému slovníku:
Koník, třínohá stolička s kovadlinkou, které se říká babka, se kosa
doostří pak ručním brouskem. Kosa
se vyrábí ze dvou druhů oceli, a sice
hřbet ze špatnější a ostří z nejlepší
houževnaté oceli.

Přesný tvar
Tyto druhy odpovídající velikosti
kos svářejí se na plocho mezi sebou
a vykovou se v hrubý tvar, příčemž
současně se vytvoří oko a nůžkami
se přesný tvar vystřihne. Pak se v roztaveném loji zakalí.
Po kalení čistí se od zbylé mastnoty
drhnutím, a co nedá se oškrábati, tak
odstraní se tím, že vloží se na krát-

LADISLAV SVOBODA je na sečení opravdový odborník.
Foto: Antonín Zvěřina
ký čas do ohně. Pak rychle se vloží
do uhelného prachu a z něho rychle
vnoří do studené vody.
Ožehnuté částky odprýskají, a které zůstanou, oškrábou se. Pak se
kosa ohřívá v písečné lázni a napustí
do modra. Zkřivení kalením vyrovná
se zhruba kladivy strojními a jemně
kladivy ručními. Tímto se jim dodá
zároveň větší hustoty a houževnatosti.
Nakonec se vyhladí, leští a konečně brousí. Největší kosy podle slovníku mají rozpětí 160 centimetrů,
nejmenší 60 a střední 70 až 90 centimetrů. Váží asi půl kilogramu.
Tím některé údaje z Otova naučného slovníku skončily. Noha upozornil, že i občerstvení se nese v duchu
tradice kosení. A vrací k tématu:
„Kosa se nasazuje na kosiště neboli kosisko, jež je dřevěné, nebo kovové a upevňuje se buď okem a klínkem,
čemuž se říká kosírek, anebo také kosárek. Nebo objímkou se šrouby. Kosiště bývá opatřeno jednou nebo dvěma
rukojeťmi.“
Noha připustil, že existuje mnoho krajových názvů součástí kosy.
Připomněl, že tráva se kosí dvakrát,
maximálně třikrát za sezonu. První senoseč se má dokončit do půlky
června, druhá tráva se nazývá otava a
k ní dochází zhruba sedm týdnů po
první senoseči.

Uskladňuje se suchá
Pokosená tráva se několikrát obrací, kupí a suchá se uskladňuje. Dobře
usušená tráva si ponechává veškeré
živiny, otava jich má méně. Je třeba
dbát, aby nedošlo k zahoření sena.
Tady už může využít poznatky pisatel těchto řádků, který před několika
desátkami let pracoval v zemědělském podniku.
Seno se v 80. letech minulého století dělilo do dvou kategorií, družstevní a soukromé. Soukromé si jednotlivci hlídali a mělo barvu, inu jako
seno, družstevní několikrát zmoklo a
mělo barvu rezavou.
Což nebylo pravidlo, i zemědělcům
se občas podařilo dostat do seníků
pěkné seno. Seno u soukromníků

hlídala rodina, převážně hospodář,
družstevní seno celá plejáda funkcionářů. Předseda, místopředseda,
hlavní agronom, agronom specialista, střediskový agronom, hlavní zootechnik, zootechnik specialista, střediskový zootechnik, hlavní skladník,
střediskový skladník, případně ekonomové, mechanizátoři, předsedové
revizních komisí.
Není divu, když k louce přijížděl
desátý funkcionář a sáhl do řádku, zda je seno suché, staří hospodáři obraceli oči v sloup a nevěřícně kroutili hlavou. Družstevní seno
se v té době již nekupilo, ale dříve
k tomu zemědělci používali stroj,
takzvaný kopkovač. Od kupení se
použitím větráků upustilo.

Hlídat teplotu
Takže se teplota sena musela hlídat,
protože se často stávalo, že se sklízelo přes plejádu kontrolorů seno vlhké. Pisatel těchto řádků zažil seno na
pokraji hoření a byl nucen společně
s nižšími zemědělskými funkcionáři
seno přerovnávat za dozoru vyšších
zemědělských funkcionářů a podmínky se dají srovnat s přetopenou
saunou, nebyly-li horší.
Ale vraťme se do Centra, kde No-

ha upozornil, že při sečení mechanizací, křovinořezy a sekačkami a častým sečením původní porost mizí a
s ním i různorodost trav a květin. A
ten, kdo kosí, je žnec, postaru, nebo
sekáč.
Občerstvení? Pití od nealkoholických nápojů přes pivo po slivovici k chlebu a škvarkové pomazánce,
sádlu, švestková povidla po pomazánky tvarohové. Chybět nemůže
paprika, cibule. Noha představuje dalšího sekáče, Luboše Cejpka
v tradičním obleku. Ke slovu přicházejí odborníci, kteří vysvětlují,
že správně seřízená kosa umožňuje
co nejmenší námahu. Což při sečení
rozlehlých luk bylo nutností.
K poslechu hraje Petr Gros a
spouští jednu sekáčskou písničku
za sebou. A co se říká o sekáčích?
Na sečení chodili takzvaně naostro,
to znamená, že nepoužívali spodní
prádlo. Díky tomu byli neobyčejně
plodní. A tohle už zavání sekáčskou
latinou, nejlépe se prý vyklepe kosa
v posteli.

Příjemné dopoledne
Ladislav Svoboda setkání považuje za velkou příležitost si popovídat,
strávit příjemné dopoledne. „Setkal
jsem se tady s výbornými lidmi, což
je to nejdůležitější,“ přiznává. Samozřejmě Svoboda přiložil ruku k dílu
i při nedávných oslavách školy.
„Celý den jsem moderoval soutěže
koní, dával do kupy průvod,“ připomíná. Pochválil organizátora za
vzornou přípravu a upozornil, že
každý žnec má svoje náčiní a svůj
přístup k sečení. Poznamenává, že
k upevnění kosy ještě používá klínek z kůže, který musí být z opratí.
Sečení se zúčastnil i profesor Josef
Skryja, který Milana Nohu učil na
třebíčském gymnáziu, což pořadatele velice potěšilo. A ukázalo se,
že ten umí kosu opravdu správně
naklepat. „U Skryjů teď bude fronta
zájemců,“ pousmál se Noha.
Svobodu trochu zklamala neúčast střední generace, přece jen
sekáči byli převážně o kousek starší. Ale všichni věří, že v příštím
roce se další zájemci o ruční sečení
ukáží. Například jeden mladík přijel
až z Tasova a slíbil, že o akci řekne
svým kamarádům a příští rok je přivede.
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Inzerce

Třebíč - město pro všechny generace
spokojené bydlení | obchvat Třebíče | transparentní radnice

Jsme občané Třebíče, kteří jsou na své město hrdí a chtějí, aby bylo krásné a prosperující. Chceme, aby na radnici
byly osobnos, kterým na Třebíči záleží a chtějí pro ni pracovat. Považujeme za důležité spoluobčanům
naslouchat a diskutovat s nimi ve snaze nalézt nejlepší řešení. Usilujeme o průhledné hospodaření města
a odmítáme jeho řízení loutkami v rukou vlivných podnikatelů.
V našem volebním programu, který najdete na www.trebicobcanum.net, se věnujeme širokému okruhu problémů, které naše město trápí, a předkládáme
návrhy na jejich řešení a zlepšení života všech obyvatel našeho krásného města. Zde vám představujeme ve stručnos naše nejdůležitější témata:

Spokojené bydlení

Transparentní radnice

Chceme město vlídné ke všem. Lidé
všech generací by se tu měli cít dobře.
Budeme vytvářet důstojné podmínky
pro každodenní život.

Zajisme průhledné hospodaření města
srozumitelné pro všechny. Chceme více
začlenit
obyvatele
Třebíče
do
spolurozhodovaní, kam budou směřovat
invesce ve městě.

Dostupné byty
Postavíme startovací byty pro mladé,
aby se vraceli a chtěli v našem městě
zůstat. Budoucnost vidíme ve výstavbě
městských nájemních a družstevních
bytů.
Byty a zařízení pro znevýhodněné
spoluobčany přizpůsobíme věku či
handicapu bydlících. Do pečovatelských
domů vráme stálou pečovatelskou
službu.
Zelená Třebíč bez bariér
Veřejný prostor zvelebíme v harmonii s
přírodou s důrazem na maximální míru
bezbariérovos. Budeme ho tvořit
společně s Vámi a s odborníky. Zeleň a
udržení vody jsou pro město zásadní.
Živé a kulturní město
Chceme pulzující Karlovo náměs a
centrum města. Podpoříme kreavní
spoluobčany a vyčleníme více peněz pro
nezávislou kulturu a umění. Budeme
spolupracovat s dalšími městy UNESCO a
zapojíme se do mezinárodních sí.
Přidružené obce
Zvýšíme invesce do jejich rozvoje,
zlepšíme dopravní obslužnost a
povzbudíme veřejné akvity jejich
obyvatel.

V souvislos s dostavbou Jaderné
elektrárny Dukovany vláda zapla
obchvat
Třebíče.
Město
má
neopakovatelnou možnost mít skutečný
obchvat, nikoliv vedením města
prosazovanou
variantu
zvanou
„průchvat“. Jedná se pouze o další průtah
městem. Pokud by byl „průchvat“
skutečně postaven, Třebíč se velkého
obchvatu nikdy nedočká, protože vláda
další miliardy korun do jeho stavby
nebude investovat. Nechceme, aby
„průchvat“ rozdělil Borovinu, přivedl k
Domu dě a mládeže více než 22 síc aut
denně, výrazně poškodil Libušino a
Terovské údolí a zahrádkářskou kolonii,
přežil oblast nákupních center v okolí
ulice Spojovací a zničil Lorenzovy sady.
Ve spolupráci se spolkem Obchvat
Třebíče, jehož členy najdete na naší
kandidátce, zahájíme intenzivní jednání
se
státem
ohledně
vybudování
skutečného, velkého obchvatu Třebíče.
Průjezdná Třebíč s kvalitní MHD
Zlepšíme plánování a koordinaci
dopravních staveb, omezení a uzavírek
tak, aby nedocházelo k jejich souběhu.
Občané města nesmí ztrácet čas v
kolonách
i
kvůli
neseřízeným
semaforům. Navýšíme počet spojů MHD,
zajisme přestupy mezi autobusy i vlaky
a vybudujeme nové zastávky.

Zadavatel: Klub angažovaných nestraníků
Zpracovatel: Jaromír Barák

Vlivní lidé v pozadí
Nedovolíme, aby rozhodování radnice
ovlivňovali podnikatelé, jejichž ﬁrmy
dostávají z městského rozpočtu,
mnohdy neprůhledně, značné částky
peněz. Nebudeme tolerovat polické
traﬁky ani přihrávání veřejných zakázek
rodinným příslušníkům jako např. v
případě soutěží na semafory. Dění na
radnici
nesmí
ovlivňovat
lidé
zodpovědní
za
netransparentní
výběrové řízení na provozovatele MHD,
které nás všechny připravilo o 160
milionů korun. Současné vedení města
brání
důsledným
kontrolám
u
spřízněných ﬁrem, které dostávají z
rozpočtu desítky milionů korun a jejichž
soukromé projekty radnice prosazuje.
Peníze z městského rozpočtu musí být
investovány ve prospěch všech občanů,
nikoliv směřovat do soukromých kapes.
Veřejné zakázky
Veřejné zakázky je třeba chystat s
velkým předshem bez diskriminačních
podmínek. Musí být zveřejňovány tak,
aby se o ně mohlo ucházet co nejvíce
zájemců
a
město
získalo
co
nejvýhodnější nabídky.
www.trebicobcanum.net
www..com/TrebicObcanum

Publicistika
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Škola slavila významná výročí

STUDENTI si první den oslav připili na zdraví mlékem.
Foto: Antonín Zvěřina
Tři dny trvaly oslavy veterinární, zemědělské a zdravotnické školy, vrcholily
dnem koní.
� Antonín Zvěřina

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč slavila! Oslavy začaly ve
čtvrtek 16. června odhalením lavičky
dialogu. Moderování akce se ujal učitel odborných předmětů Jiří Smažil,
také absolvent školy.
Zástupkyně ředitelky Marta Valentová informovala, že před pětasedmdesáti lety byla v Třebíči založena Vyšší rolnická škola, před 70 lety
Střední zdravotnická škola a před 25
lety otevřena Vyšší zdravotnická škola.
Nejprve pozval Smažil před improvizované pódium na historickém
zemědělském vleku všechny současné učitele, kteří školu navštěvovali. A
že jich byla pěkná řádka. Moderátor
se nejprve učitelů zeptal, zda někdo
nepropadl či nemusel k reparátu.
Samozřejmě nikdo.
Další dotaz, zda by se opět rozhodli vyučovat, tam už taková jednota nepanovala. Ohledně používání
taháků se také pár rukou ve vzduchu
ocitlo. Ale na střední školu, do těch
krásných časů, se chtěli vrátit všichni.
Naprosto záludnou otázkou se ukázala ta, zda by se na školu přihlásili,
kdyby věděli, že je bude vyučovat
jejich současné já. No jen si to zkuste zodpovědět. Další kvíz stanovil, že
nejdéle na škole učí František Beroun
a Karel Samuel. Posledně jmenovaný
dokonce ani nedokázal odpovědět,
kolik let to je, oba přes třicet.
Kdo to z jejich žáků dotáhl nejdále? Beroun jmenoval Luboše Kličku, obchodního zástupce významných firem, a mnoho dalších. „Nejlíp
jsem se na škole cítil, když jsem na ni
chodil jako student,“ netajil Beroun a
Samuel jenom přitakával.

Vadily vlasy
Oba se shodli, že krásné byly i učitelské začátky, kdy se potkávali s kantory, kteří učili je. Moderátor Smažil
se zeptal, jaký on byl žák v jejich

očích. Beroun si pamatoval, že nosil
tričko se skupinou Kabát. Přiznal, že
už mu hlavou prošlo tolik studentů,
že si na všechny nepamatuje.
„Na učitele Berouna mám silnou
vzpomínku hned z prvního ročníku,
kdy jsem měl na hlavě nějakou chocholku a to se vám pranic nelíbilo,“ vzpomínal Smažil k Berounově údivu,
kdy si ten myslí, že v těchto ohledech
byl velice benevolentní.
Sám zažil v této oblasti za minulého režimu velké perzekuce, dokonce ho nechtěli kvůli dlouhým vlasům
pustit na zájezd na Zemi živitelku. A
na závěr učitel Beroun všem popřál,
aby je obor, který si zvolili, bavil a
byli úspěšní. Samuel doplnil, nechť si
všichni studentská léta užijí plnými
doušky a mají na co vzpomínat.
Jako další si pozval Smažil učitelku odborných předmětů Ladislavu
Netrdovou. Ta byla třídní nynějších
učitelek - zástupkyně ředitelky Milady Brabcové či Petry Krškové. „Byla
hodná, ale my jsme si ji moc neužili,
jen rok. Pak nastoupila na mateřskou
dovolenou,“ zavzpomínaly.

Přípitek mlékem
Závěrečné slovo patřilo ředitelce
Lence Francové. Věří, že škola má na
to, aby se stala centrem vzdělanosti
v Třebíči, a popřála všem studentů
jen to nejlepší. Pak následoval přípitek, jak jinak než mlékem, které je
symbolem pro zemědělství i lékařství.
Následovala akademie na hřišti,
a protože se jednalo o Den skotu,
nechyběla přehlídka Českého strakatého skotu z devíti farem a soutěž
týmů studentů zemědělských škol.
Program pokračoval i o den později
s názvem Den školy.
Lavička Dialog se tentokrát odhalovala pro veřejnost a my jsme zamířili na prohlídku školy. Jen tak mezi
námi, pisatel těchto řádků ji kdysi navštěvoval, takže si prohlídku
nemohl nechat ujít. A nelze se divit,
že občas reportáž proloží vlastními
vzpomínkami.
Hned u vchodu nás vítá mlékomat
s umělohmotnou krávou, tak tohle
tam na počátku sedmdesátých let
minulého století určitě nebylo. Živo-

SVOJE obrazy na Dni otevřených dveří vystavovala Milada Vedralová.
Foto: archiv M. Vedralové
čišná laboratoř je také novinkou,
slouží pro studenty veteriny a agropodnikání, budoucí zdravotní sestry
ji samozřejmě nevyužívají.
Ukázka myslivosti nám připomíná, že tehdy se jednalo o nepovinný
předmět, a co je nepovinné, tomu
se patří vyhnout. Což není návod
pro dnešní studenty. Výstava v jedné z místností ukazuje díla Milady
Vedralové.

Ve škole pracovala
„Jsem velice potěšena, že mně tuto
možnost, výstavu obrazů, škola nabídla a pomohla uskutečnit,“ vyznává
se výtvarnice. Na škole pracovala
v letech 1976 až 1986 jako vychovatelka v Domově mládeže.
V letech 1986 až 1990 působila jako učitelka odborných, maturitních předmětů zemědělství a
ekonomiky na Gymnáziu Třebíč,
od roku 1990 až 2012 jako učitelka biologie, odborných předmětů a základů německého jazyka
na Zemědělské škole v Třebíči a
od roku 1994 až 2013 jako učitelka biologie a výtvarné výchovy na
Katolickém gymnáziu v Třebíči.
Slušná kariéra, co říkáte?
Jinak podle informací budova byla
stavěna jako záložní nemocnice,
proto se tam nacházel kryt se vzduchotechnikou a na půdě byla složena polní lůžka. V krytu jsme jako
studenti byli jednou, a když zapnuli vzduchotechniku, málem jsme
ohluchli. Další novinka, výtah, zato
původní schody a zábradlí.
Chemická laboratoř je na svém
místě, pouze ji novoty o něco zmenšily. Že má poněkud modernější vybavení, to je nabíledni. Herbář
musejí zpracovávat i dnešní studenti,
a prý s nimi kšeftují stejně jako tenkrát my.
Je ale pravda, že člověk aspoň rozezná jednotlivé druhy obilí i základní
trávy rostoucí po mezích a strouhách.
Šestnáct moderních mikroskopů
zakoupených díky projektu umožňu-

je studentům samostatnou práci. To
se dozvídáme od Martiny Šťávové.

Odpočinek U vlka
Studenti mají k dispozici i odpočinkový koutek, kde ovšem převládají
hračky. Že by si tam chodila omladina hrát? Kdepak, to jen pro dny oslav
škola zajistila zábavu i malým dětem.
Jinak my jsme odpočinkovou místnost také měli, v nedaleké ulici byla
hospoda Na sejpkách neboli U vlka a
tam jsme přečasto odpočívali. A učili
se hrát karambolový kulečník.
A jéje, vitríny s ptáčky jsou na svém
místě. Pokud má člověk dobrou
paměť, je jich tam dvaasedmdesát a
všechny jsme museli znát nazpaměť.
Jejich názvy pilné žákyně, pro studenty to bylo příliš mnoho práce, napsaly na obruby a díky tomu i moje
maličkost obdržela dvojku.
Tu dvojku mně udělil učitel Koupil,
jsem přesvědčený, že o všem věděl,
a přimhouřil obě oči. A tak začínají vzpomínky na profesorský sbor,
například zástupce ředitele Heřmánka, který jezdil šílenou rychlostí po
poli na motorce, nohy na zemi, že to
v nás vzbuzovalo značné veselí.
Říká se o něm, že později učil na
zemědělském učilišti v Demlově ulici a žáky stavěl i na ulici a zkoušel.
Není divu, že se mu všichni vyhýbali a vyhledávali do školy jinou cestu,
nežli byla ta jeho.
Na počátku 70. let minulého století se pěstitelství a chovatelství učilo přibližně 60 studentů ve dvou třídách, vzpomínáme. Do dvou tříd
jsme se dělili podle počátečních písmen v příjmení, ano, já už byl tehdá
béčkař.
Nelze nevzpomenout na učitele
Otu Skokaniče, vždy v pátek odpoledne jsme měli chemická laboratorní cvičení a využívali jeho dobroty a
často se vymlouvali na mimoškolní
činnost, a on nás milostivě pouštěl.
Já na schůzky pionýrů, což byla lež
jako věž, ale tak to bylo.
(Pokračování na str. 10)
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Jan Burda

Marie Černá

TŘEBÍČ MŮJ DOMOV
JDE OPĚT DO VOLEB

trebicmujdomov.cz

Uskupení Třebíč můj domov je stálicí v třebíčské komunální politice. Nyní Jan Burda a Marie Černá opět zvou k volbám a rozjíždějí skromnou, ale upřímnou
kampaň. Marie Černá se v komunální politice pohybuje od roku 1990. Byla úspěšnou místostarostkou, radní města i náměstkyní hejtmana. V současné době je zastupitelkou Třebíče. Jan Burda je v zastupitelstvu od roku 2017 a od roku 2018 je neuvolněným radním a také lídrem kandidátky Třebíč můj domov pro zářijové volby.
Zeptali jsme se proto, jaká bude jejich kampaň a na co chtějí soustředit při své práci pro město.
Znovu jdete spolu do voleb, chcete dál pracovat pro
město a říkáte, že vaše kampaň bude skromná…

Co považujete za váš největší úspěch v práci pro
město?

JB: Jdeme do toho znovu, protože jsme přesvědčeni,
že práce pro naše krásné město má smysl. Nejsme
sice odborníci na všechno, ale je řada oblastí, ve kterých umíme pomoci. Do voleb ale nejdeme sami dva.
Na kandidátce Třebíč můj domov najdete další pětadvacítku úspěšných lidí různých profesí a odborností,
kteří jsou připravení se na chodu města podílet. Na
předních místech naší kandidátky najdete Radka Číhala, Irenu Hejzlarovou, Jakuba Hrušku, Zdenu Palátovou,
Viktora Koláře a další aktivní Třebíčáky.

JB: Jsme součástí široké koalice, takže úspěchy i neúspěchy nejdou na vrub jednotlivce nebo jedné politické
strany. Je to práce širokého týmu a často i kompromisní řešení. Já osobně mám radost z revitalizace Hrádku.
Je také dobře, že jsme se začali zabývat odpady. Jsem
rád i za participativní rozpočet – i když tady bude ještě
hodně práce – a že město systémově podporuje neziskový sektor prostřednictvím grantového systému nebo
přímých dotací. Je také dobře, že zásadně pokročila
příprava nepostradatelného obchvatu.

MČ: Je to tak. Naše kampaň bude skromná prostě
proto, že si myslíme, že peníze se dnes dají investovat
lepším způsobem. I proto jsme se rozhodli místo drahé
kampaně uspořádat charitativní akci. Velkým tématem
je také předcházení vzniku odpadu. I to je důvod, proč
nebudeme tisknout tisíce letáků do schránek ani další
propagační materiály, které by pak skončily v koši.

MČ: Já mám obrovskou radost z revitalizace Karlova
náměstí. Mluvilo se o ní bez mála dvacet pět let a já
byla několik let u její přípravy. Jsem proto velmi ráda,
že se podařilo stávajícímu vedení města dotáhnout
tento projekt do konce. Dnes je náměstí těsně před
otevřením a Třebíč se bude mít opět čím pyšnit. Velmi
se také povedla rekonstrukce kina Moravia, kde dnes
působí komunitní centrum, které se úspěšně rozjelo.
Ukázalo se, že takový projekt má v Třebíči své místo
a „komunitko“ se stalo oblíbeným místem setkávání
Třebíčáků všeho věku – a to je dobře.

Snad se vám tedy podaří voliče oslovit jinými způsoby. Co plánujete?
JB: Na září připravujeme dvě akce. Zmínka už padla
o charitativní akci a plánujeme také swap bazar – burzu použitých věcí. Na podrobnosti si ale ještě počkejte.
MČ: Určitě nás najdete také na sociálních sítích i jinde.
To, že je naše kampaň skromná a šetrná v oblasti předcházení odpadů, tak to ale neznamená, že nebudeme vidět.

Kde naopak vidíte rezervy? Na co se chcete zaměřit?
MČ: Už byla řeč o odpadech. Pokud se nám nepodaří
snižovat produkci odpadu, který odkládáme do černých kontejnerů, výrazně se nám to prodraží. To je velké téma nejen pro třídění, ale hlavně pro předcházení
vzniku odpadu. Rozhodně je na stole i hospodaření
s energiemi, za které příštím roce zaplatíme řádově
více. I v tomto směru bude potřeba pracovat. Minimál-

ně na odpovědném sestavení městského rozpočtu, což
pravděpodobně může znamenat omezení některých
investic. Věříme, že je to zvládnutelné a že se to běžného života ve městě příliš nedotkne.
JB: Já jsem velký zastánce participace. To je slovo,
které nezní populárně. Jedná se ale o možnost veřejnosti podílet se na plánování a rozhodnutích týkajících
se města. Nejsme odborníci na všechno a okamžikem
zvolení se odborníky nestaneme. Názor Třebíčáků nás
bude zajímat i po volbách. Rádi bychom proto více zapojili veřejnost do řady projektů už ve fázi jejich plánování. Názory obyvatel města jsou pro nás důležité.
Důležitých témat je ale určitě daleko více.
MČ: Určitě ano. Snažili jsme se ale vypíchnout oblasti,
ve kterých se delší dobu s kolegy pohybujeme, a jsou
pro Třebíč důležité. V programu máme také podporu
bydlení a udržitelného turistického ruchu, podporu
výstavby nového bloku Jaderné elektrárny v Dukovanech, rozvoj zaměstnanosti a další témata. Vše budeme zveřejňovat na webu www.trebicmujdomov.cz a na
sociálních sítích.
Dá se odhadnout, jak letošní volby dopadnou?
JB: Rozhodně ne. Vzhledem k tradičně velkému množství kandidujících subjektů a situaci v celostátní politice, je výsledek velkou neznámou. Každopádně zveme
Třebíčáky k volbám. Pokud dostaneme důvěru, rádi
se budeme dál v budoucí koalici podílet na práci pro
město. Naší výhodou je, že jsme čitelný partner. Tato
kandidátka se uchází o vaši důvěru už řadu volebních
období a my věříme, že vás ani tentokrát nezklameme.
My totiž děláme to, co říkáme.
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Od Zadní synagogy až na hřbitov
(Dokončení ze str. 2)
Stojíme určitě před nejhezčím domem ve čtvrti.
Ve dveřích jsou drážky, které sloužily proti povodním. Zastrkala se tam prkna a větší voda dům nevytopila.
„Židovská čtvrť leží na břehu řeky Jihlavy a větší
povodeň nastala třeba v roce 1985. Ale byly častější, že
se v ulici jezdilo i na loďkách. Proto ty drážky, prkna
bránila, aby se do domu nedostávaly nečistoty,“ poukazuje Poulová.
Na domě vidíme číslo 53 a tři písmena abc. Domy
sloužily několika rodinám a písmena je odlišovala. Přecházíme k domu, kde žila rodina Pokorných.
Nebyla to rodina židovská a syn Leopold odešel ve
třicátých letech minulého století bojovat do Španělska do občanské války. Tam padl a je tam i pohřbený a Třebíč po něm na památku pojmenovala ulici.
Dostáváme se k budově, kde sídlila židovská škola
a nyní je to útočiště Oblastní charity Třebíč. Pamětní deska připomíná Antonína Kalinu, zachránce
stovek židovských dětí za druhé světové války. Jeho
počin připomíná ve čtvrti Pamětní síň Antonína
Kaliny.
Přesouváme se k objektu, kde sídlilo vedení
židovského města. Obecní dům fungoval od 1849
do roku 1931.
A trocha historie: do roku 1723 žili křesťané a Židé dohromady. Tehdy majitel zámku vydal nařízení, že všichni křesťanští obyvatelé se musí vystěhovat a Židé se sem sestěhovat.
V polovině 19. století byla židovská ghetta zrušena a mnoho obyvatel se odstěhovalo. Jednalo se o
obchodníky, kteří se přesídlili do větších sídel. Ale
ti, co zbyli, si mohli utvořit samosprávu.

Ženská mikve
V přízemí domu byla ženská mikve. Jedná se o
rituální lázeň, kam se Židé chodí očistit před růz-

VŠECHNY účastníky vycházka věnovaná historii
židovské čtvrti s hřbitovem zaujala.
Foto: Antonín Zvěřina
nými svátky. Mikve vznikaly v místech, kde tomu
pomáhala příroda, protože se do ní musel vejít celý
člověk aspoň vkleče. „Nefunguje to jako koupelna,“
zdůrazňuje Poulová. Naopak před vstupem se musí
lidé pořádně umýt.
Přecházíme k židovské bráně na počátek čtvrti.
Ta dělila křesťanskou část od židovské. Židovská
čtvrť se uzavírala na noc nebo o svátcích a zejména
o Velikonocích, na které měly obě komunity rozdílný názor.
Dostáváme se k Přední synagoze, kterou nyní využívá Církev československá husitská. Dům
naproti vystavěný v 17. století sloužil rabínům. To
byla nejvyšší náboženská osobnost v židovské obci.
Posledním třebíčským rabínem byl Mojžíš Ingber.
Po náročném stoupání stojíme na židovském
hřbitově. Pohřbívalo se na něm už ve třicátých
letech 17. století. Budova pochází z počátku 20. století a jedná se o smuteční síň. Ta přístupná není.
Rovinná část se stala součástí hřbitova až v roce
1888. Hřbitov nepatří městu, ale židovské obci v

Brně. O jeho údržbu se stará správkyně a je to na
hřbitově vidět. Na začátku si prohlížíme dva památníky, obětem první světové války a druhé světové
války.
Rozloha hřbitova činí zhruba dvanáct tisíc metrů čtverečních a náhrobků se tam nachází přibližně
dva a půl tisíce. Je to jeden z největších židovských
hřbitovů v republice. Díváme se na hrob paní Suzan
Urbanové, ta pocházela ze smíšené rodiny a transportu se díky konci války vyhnula.
Náhrobek tu má i Pavel Fried, který transport
zažil, a naštěstí ze čtyřčlenné rodiny se tři členové
vrátili. Otec Suzan Urbanové takové štěstí neměl.
Na židovských náhrobcích nejsou k vidění řezané
květiny, nýbrž kamínky.

Tři jazyky
Připomínají putování Židů z Egypta do Izraele,
kdy se zemřelí pohřbívali na poušti a na jejich hroby se dávaly kameny i kvůli zvěři. Na náhrobcích
lze najít hebrejštinu, němčinu a češtinu, ale vždy by
tam mělo být pět hebrejských písmen.
Židovský hřbitov je poměrně dobře zmapovaný a dá se najít na internetu. Stojíme u nejstaršího
náhrobku patrně z roku 1631. Mezi symboly na
náhrobcích jsou nejčastější dvě ruce, což je znamení významného rodu Cohenů. Ale jen u mužů.
Konvička, další častý symbol, se používá na
náhrobcích Levitů. A opět jen u mužů. Přicházíme k náhrobku muže Rafaela, o kterém se praví, že
v době moru, kdy vymřela celá jeho rodina, se stařec obětoval Bohu, spáchal sebevraždu a druhý den
mor z města opravdu zmizel.
Naše procházka končí? Že jste se nedozvěděli všechno? Snadná pomoc, stačí si s průvodkyněmi trasu projít. A nezapomeňte pozvat všechny své
známé, opravdu to stojí za to.

A2 mléko v Třebíči
Máte problém s trávením mléka? Chcete si vyrobit vlastní jogurt či dokonce sýr? Kvalitní surovinu, A2 mléko, koupíte nyní v Třebíči.
A2 mléko lze nově koupit přímo v Třebíči.
Zemědělské a obchodní družstvo Čáslavice umís-

tilo automat na mléko ve
vestibulu Střední školy
veterinární, zemědělské a
zdravotnické Třebíč. Mléko pochází z krav českého strakatého skotu, které
mají genotyp beta kaseinu
A2/A2, jinými slovy jedná
se o A2 mléko.
Mléko s obsahem
výhradně A2 beta kaseinu
je velmi populární v Asii,
kde je vysoká intolerance laktózy, neschopnost
organismu trávit mléčný
cukr. Zjistilo se, že velká
část lidí nemá ani tak problém s trávením mléčného cukru, jako s trávením
beta kaseinu A1. Varianta
beta kaseinu A1 vznikla
mutací před několika tisíci lety v Evropě.
Zatímco většina Evropanů si na novou variantu beta kaseinu již zvykla, v zemích Asie, ale také
Afriky přetrvává vysoká intolerance kravského
mléka s obsahem A1 beta kaseinu. Za škůdce v
A1 mléku je považován beta-kasomorfin 7, který vzniká štěpením A1 beta kaseinu. V různých
studiích je popsán negativní vliv volného betakasomorfinu 7 ve střevech. Vědci uvádí, že před
domestikací byl v populacích skotu přítomen
pouze A2 beta kasein.
Vychází přitom z předpokladu, že u lidského,
ovčího, kozího a buvolího mléka se vyskytuje
téměř výhradně A2 beta kasein. Rovněž všechna
plemena skotu odvozující svůj původ z Bos indicus chované převážně v Asii, Africe a Jižní Americe mají ve své genetické výbavě pouze A2 beta
kasein.

Vždy čerstvé a nepasterované mléko, které koupíte v mlékomatu, (pondělí až čtvrtek od 7:30 do
19:00) je vhodné k výrobě jogurtů a sýrů. Výroba
jogurtu je velmi jednoduchá. Mléko stačí zahřát
na 70 stupňů, po vychladnutí na 40 stupňů přidat
polévkovou lžíci jogurtu, dle chuti trochu cukru
nebo smetany, umístit na teplé místo, v zimě na
topení a druhý den máte z litru mléka litr jogurtu.
Naše národní plemeno skotu, české strakaté,
jehož chovem se Zemědělské a obchodní družstvo
Čáslavice dlouhodobě zabývá, lze bez nadsázky
označit jako „zelené“. Pokud by se chovalo v České republice pouze kombinované plemeno skotu
české strakaté, stačilo by nám při zachování stejné produkce mléka a hovězího masa o 30 % méně
krav, než chováme nyní. Konzumací mléka a masa
z českého strakatého skotu spotřebitelé přispějí k
nižší produkci CO2. Více na www.milksim.cz
(PI-t08-mleD)
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Stařečka skýtá mnoho pozoruhodností

Zájemci se seznámili s historií jedné z nejstarších částí
Třebíče.
� Antonín Zvěřina

Zajímavou vycházku připravil Zdeněk Prukner, kdy společně s desítkami posluchačů prošel část třebíčské
Stařečky. Sraz účastníků se uskutečnil
u výdejny vody poblíž autobusového
nádraží.
Prukner v úvodu připomněl, že Stařečka je nejstarším předměstím Třebíče. Ovšem někteří historici se domnívají, že se jedná o místo s nejstarším
osídlením. Prukner si to nemyslí, Karlovo náměstí bylo pro osídlení daleko
vhodnější.
Název dal lokalitě spíš potok přitékající ze Starče. „Ale to je můj názor,“ zdůraznil Prukner. Upozornil, že mnoho
domů se ve čtvrti nedochovalo. Jedním
z dochovaných se zelenou fasádou byl
původně továrnou Budischowských.
To byli dva bratři, a než došlo ke
spojení, měli každý svou dílnu. Další přestavěný dům patřil továrníkovi Benzovi, který v Domcích vyráběl
zemědělské stroje. „A jediná firma, která funguje nepřetržitě od 19. století, je
známá sodovkárna,“ ukazuje Prukner. I
když i tato budova prošla mnoha změnami.
Patnáct domů v lokalitě ustoupilo
dřívějším změnám. V jednom z nich
byla prodejna tabáku, velice známá
byla Perštýnská ulička, která dostala
název Pochcaná. Bylo to z toho důvodu, že na autobusovém nádraží nebyly
toalety, a tak sloužila k tomuto účelu.
„Byla to původní středověká ulice, která byla zalomená z obranných důvodů,
a proto se dala velice snadno ubránit. Je
škoda, že se nedochovala stejně jako většina Stařečky, která se dá srovnat s židovským městem,“ poukazuje Prukner.
V zaniklém knihařství pracoval známý knihař a čestný občan Třebíče Vladimír Werl, v sedmdesátých letech
zmizela i Mototechna, lékárna pana
Šofra, kterou později nahradila prodejna, či prvorepubliková pekárna.

Vyšší moc
Zmizel i Václavkův dům s doloženou
historií od roku 1610, za jeho zachování v tehdejší době bojovali i památkáři, ale vyšší moc měla tehdy vládnoucí strana. „Je pravda, že ty domy
nebyly v dobrém stavu, už se počítalo
s jejich demolicí a nic se na nich dělat
nesmělo,“ říká Prukner.
Přiznává, že zejména starší lidé
vybydlení vítali, díky tomu, že se
v domech nemohly provádět žádné
úpravy, tak si vlastně přestěhováním
do nových bytů polepšili. Po upozornění ještě připomněl dům pana Uhlíře, který zvučil ve městě akce a byl pro
tehdejší celou republiku zástupcem
firmy Philips. Měl i sídlo v Malovaném
domě.
Cesta na další zastávku vede po schodech na Hadlíz, kam míří kroky Třebíčanů jen sporadicky. Z kopce zůstala
podstatná část, část musela ustoupit
průtahu. „Je to jedno z nejstarších třebíčských pojmenování stejně jako Kanciborek,“ říká Prukner.
Pokud jde o název, může pocházet
z němčiny pro nějaký obor koželuhů,
také jako místo pro chudé nebo místo
s výskytem hadů. Protilehlý Kanciborek se také nesprávně označuje jako
kančí borek, opět se jedná o zkomolení němčiny, husí či kočičí návrší.

VYCHÁZKA Zdeňka Pruknera se setkala s velkým ohlasem.
Foto: Antonín Zvěřina
Z Prasečího plácku zmizel kopeček ská okupační vojska. Druhá varianta
Horka s hasičárnou i motoopravnou, počítá s poškozením za druhé světové
i domy pod ním. Stařečský potok byl války.
To už jsme u městské elektrárny z 19.
zakrytý v sedmdesátých letech minulého století a s ním zmizela i zástavba století s opravdu pohnutým osudem.
O ni se dokonce bojovalo, a to v roce
kolem něj.
Část potoka ovšem byla zakrytá 1920. V prosinci tohoto roku došlo
už v 19. století od Prasečího plácku k velkému rozkolu v sociální demopo vtok do řeky Jihlavy. „Když jsem kracii a z levého křídla později vznikla
v minulosti zakrytý potok procházel, je komunistická strana.
Třebíč byla dělnickým městem, a
tam vidět klenba,“ poznamenává Prukner. Upozorňuje, že 1. srpna 1914 když v Praze policie obsadila LidoHadlíz zasáhl rozsáhlý požár, takže vý dům, sídlo sociální demokracie, po
domky pocházejí z pozdějšího období. celé republice byla vyhlášená stávka a
stát se ocitl na pokraji revoluce. V Třebíči všechny továrny přestaly pracovat
Obraz sv. Josefa
do tří hodin po vyhlášení stávky.
Další zastávka je nedaleko staré silniDělníci se shromáždili na náměsce, která vedla na Jihlavu. Prohlížíme si tí a obsadili i elektrárnu a zastavili v ní
bývalé tesařství a stavitelství rodu Her- provoz. Byli i ozbrojení a vrátit původzánů, nad vchodem se nacházel obraz ní stav se pokusili tři četníci, ale s neúsv. Josefa, patrona tesařů. Právě tato fir- spěchem. Byli zajati a až po vyjednáma vytvořila krov na městské věži.
V místě se nachází Hobzova hospoda, zvaná trochu jinak, což Třebíčáci
určitě znají. Trampové jí říkali U kulaté báby, pracovala tam trochu tělnatější výčepní. „Bylo to jedno z míst, kde mi
nalili i jako nezletilému,“ směje se Prukner.
Nacházel se tam i zájezdní hostinec
U Beránka, jeho podoba ještě dům
zdobí. Rozhodně v blízkosti centra nebyl jediný, takových se na všech
okrajích města nacházelo několik. Přecházíme k bývalé městské elektrárně
na Polance.
Ještě před tím míjíme kapli sv. Josefa.
Je zajímavá tím, že se jí říká cikánská.
Existuje pověst, že na místě umřela
cikánská princezna, byla zde pochovaná a na její památku tam postavili kapli.
Prohlížíme si dům s deskou věnovanou profesorovi Sedlákovi. Jednalo
se o katolického kněze, učil na třebíčském gymnáziu a zajímal se o husitství. To u katolického kněze v 19. století rozhodně nebylo běžné.
„Myslím, že by tam desky měly být
dvě. Profesor Sedlák měl bratra, kapitána, vojáka československé armády, který
padl v roce 1919 v boji proti maďarským
bolševikům na Slovensku,“ připomíná
Prukner.
Tehdy v Maďarsku vznikla republika
rad po vzoru ruských bolševiků, která
napadla tehdejší Československo, kde
si dělala územní nároky.

Poškozené obrubníky
Prukner upozorňuje, že obrubníky
v nynější ulici Vítězslava Nezvala jsou
poznamenány pásy tanků.
Známý třebíčský muzikant a výtvarník Pavel Hlaváč věří, že pocházejí
z roku 1968, kdy ulicí projížděla sovět-

vání začala zase elektrárna fungovat.
V období před Vánocemi to byl počin
dost podstatný.
Lidé dostávali kusé informace o revoluci v Rusku a mnozí jí uvěřili. Do Třebíče dorazily vojenské jednotky z Jihlavy a obsadily město včetně elektrárny.
Tresty pro vzbouřence ale byly mírné,
Masaryk nechtěl popudit dělníky proti
republice.
Ovšem při založení komunistické
strany jedna z prvních poboček vznikla v Třebíči. Na druhou stranu po této
demonstraci továrníci začali zlepšovat
dělníkům jejich podmínky. Pokud se
jedná o obsazení elektrárny dělníky,
jednalo se o dva dny.

Mnoho hospod
Často Prukner hovoří o hospodách,
těch bylo jen na Stařečce třiadvacet.
Bylo to i z toho důvodu, že hospody
měli lidé ve své nemovitosti a pracovala v nich pouze rodina. A také lahvové pivo bylo podstatně dražší než pivo
čepované.
Na Stařečce byla také továrna, kde se
třídily za druhé světové války suroviny
ze sestřelených letadel. Sice se výroba
nesabotovala, ale fušovalo se. Dodnes
možná v některých domácnostech mají nádobí z duralu z této doby.
Po válce tam byl strojírenský provoz
a docházeli se tam zaučovat dělníci i
učni a nepovedené výrobky vyhazovali
okny do řeky. V ulici Vítězslava Nezvala je další unikát. V jednom z domů
bývala kaple. V 16. století tam byla
protestantská modlitebna. Prohlídka
končí a všichni se těší na další.
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Škola slavila významná výročí
(Dokončení ze str. 6)

Pálení síry

Na jeho hodiny občas došel na
kontrolu zmiňovaný zástupce Heřmánek a to jsme vždy pálili síru,
kterýžto pokus příliš nevoněl, a
tak jsme kontrolu vypudili, abychom mohli diskutovat o zábavnějších tématech, než byla výuka. Učitel Skokanič nakonec emigroval do
Rakouska.
Procházíme třídy, někde stupínky
zůstaly, ale vybavení, až na pár známých regálů, je mnohem modernější. Během prohlídky si dokonce
můžeme zastřílet na terč, ale to mě
neláká, jaksi střelba není moje hoby.
Z okna jedné z učeben vidíme, že
starosta Pavel Pacal právě usedl do
lavičky, ano, je to táž třída, kde jsme
začínali svoje studentské krůčky.
Na dvoře si prohlížíme novodobou
zemědělskou techniku, dnes už bych
za volant traktoru určitě neusedl.
Při vyhlídce na hospodářská zvířata se potkáváme se skupinou školáků, možná budoucích zemědělců
nebo pracovníků ve zdravotnických
zařízeních. Necháváme si změřit
tlak, dobrý, cholesterol, dobrý a tuk,
který bych si raději nechal odsát než
změřit.
Minout jsme nemohli veterinární
ambulanci. Proč? Moje neteř Mar-

kéta Zušťáková, mimochodem také
absolventka školy, nyní pracující
jako moderátorka v jihlavském rádiu,
to nás některé vítr pěkně odvál, má
známého, který dostal dvě slepice.
A chce pro ně jen to nejlepší. Jenže
ani známý veterinář mu nedokázal
slíbit, že když slepice začne chřadnout, okamžitě přijede. Takže jsme
se zeptali, zda takovou službu nabízí škola. Za slepicemi se studenti nevydají, ale slepici prý ošetří.
Dobrá zpráva pro všechny majitele
slepic princezen, které žijí v království jako oni zmiňovaní ptáci.
Loučíme se s průvodkyní Eliškou
Nováčkovou studující zdravotní
péči. Za sebe musím uznat, že vzpomínky často dloubly do šedé kůry
mozkové a doufám, že stejné pocity budou mít jednou současní studenti.
A pokud jde o absolventy, bylo
mezi nimi mnoho budoucích muzikantů. Namátkou lze jmenovat Otu
Lněničku, Jiřího Smrže. Třeba ve
skupině Garant hráli hned tři bývali
studenti zemědělské školy, Jaromír
Heralecký, František Ondráček a
moje maličkost.
Slavnosti zakončil Den koní, který začal průvodem koní okolo školy. Od 13 do 17 hodin se uskutečnily
sportovní soutěže koní. Tak možná
znovu za pět let. Nebo třeba i dříve.

TŘETÍ den na oslavách školy patřil koním

Foto: Antonín Zvěřina
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V Třebíči se konaly Dny architektury
V letošním roce se uskuteční již 10. jubilejní ročník Dnů lidové architektury Čech,
Moravy a Slezska, tentokrát v Kraji Vysočina v Třebíči. Město Třebíč leží na pomyslné geograﬁcké i národopisné hranici mezi
severozápadně se prostírajícím členitým
a lesnatým Horáckem a mírně zvlněnou
úrodnou krajinou Podhorácka na jihovýchodě, kterou se v hlubokých údolích klikatí řeky Oslava, Jihlava a Rokytná.
Zatímco na severu kraje se dosud dochovala ve větší míře původní roubená lidová
vesnická zástavba, bylo na jihu v průběhu
19. století dřevo až na výjimky nahrazeno
kamenným zdivem a později též pálenými
cihlami.

Na jihovýchodním pomezí kraje sousedícím s rozsáhlou nížinou Dyjsko-svrateckého úvalu se lze na venkově setkat i se stavbami hliněnými a s lidovou architekturou
rozložitých štítově i okapově orientovaných
dvorů s polopatry typickou spíše pro rovinaté Znojemsko, Podyjí a Horní Rakousy.
Hornaté, klimaticky drsné a k zemědělství
méně vhodné severozápadní regiony, jejichž
plochu z geograﬁckého hlediska prakticky
kompletně vyplňuje Českomoravská vrchoV CENTRU tradiční lidové kultury vystoupil
soubor Bajdyš.
Foto: Antonín Zvěřina
vina, byly proto osídlovány později
a pozvolněji, než obilnářská a ovocnářská oblast na jihu s mnohými
raně středověkými osadami, v některých případech se sídelní kontinuitou doložitelnou již od pravěku.
V této souvislosti nelze opomenout také významný podíl benediktinského kláštera v Třebíči
založeného již roku 1101 při kolonizaci tohoto teritoria. Záměrem a
smyslem Dnů lidové architektury je
představit široké veřejnosti mnohotvárnou, jedinečnou a často neprávem opomíjenou historickou architekturu venkova.
Památky lidového stavitelství
jsou pozoruhodným dokladem
řemeslného umu i estetického cítění předků a současně se uplatňují jako významná složka životního
prostředí představující významný
charakteristický prvek utvářející a
upevňující lokální identitu a umožňující reálně se identiﬁkovat s krajinou domova.
Cílem a přáním pořadatelů je,
aby se Dny lidové architektury staly podnětem k hlubšímu poznání a
pochopení hodnot a významu lidového stavitelství a zároveň impulsem k posílení vědomí odpovědnosti za jeho uchování.
Přímým popudem k vyhlášení
prvního ročníku Dnů lidové architektury v Jihočeském kraji bylo
kulaté výročí narození věhlasného
lidového umělce, zednického mistra a štukatéra Jakuba Bursy působícího na Volyňsku, od něhož právě
21. července 2013 uplynulo 200 let.
Na ně navázaly další zdařilé akce
v Libereckém, Pardubickém, Ústeckém, Středočeském, Královéhradeckém, Karlovarském a Plzeňském
kraji. Hlavním střediskem letošních
Dnů lidové architektury se stalo
Centrum tradiční lidové kultury
Muzea Vysočiny Třebíč, umístěné
v nedávno rekonstruovaném statku
v Třebíči.
Bohatý doprovodný program
nabídl návštěvníkům ukázky tradičních řemesel, stánkový prodej
regionálních výrobků, vystoupení folklorního souboru i možnost
občerstvení. Účastníci mohli navštívit tematickou přednášku a komentovanou prohlídku výstavy Lidová
architektura Kraje vysočina, instalovanou v areálu.
–zt-
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Zájemci navštívili lidovou architekturu
Dny lidové architektury, které se
letos konaly v Třebíči, nabídly také
exkurzi Putování za lidovými stavbami Podhorácka, během níž se
účastníci seznámili s vybranými zajímavými dochovanými doklady vesnického stavitelství v jižní části regionu Třebíčska.
Nejen pro tyto účely byla návštěvníkům k dispozici skládačka koncipovaná jako tematicky zaměřený
průvodce, který jim přiblíží trasu
Putování, ale také některé další
význačné a často unikátní památky
lidové architektury Kraje Vysočina,
jež zpravidla unikají zrakům běžného turisty. Skládačky byly volně k
dispozici při slavnostním zahájení v
Třebíči a dále též v infocentrech, v
muzeích i na dalších obvyklých místech.

Navštívená místa
� Jaroměřice nad Rokytnou –

městská památková zóna; monumentální zámek, o jehož vrcholně
barokní přestavbu se zasloužil v první polovině 18. století především
uměnímilovný Jan Adam Questenberk, kdy zde byla také provedena
první česká opera „O původu Jaroměřic“.
� Boňov – vesnická památková

zóna; urbanisticky i architektonicky
ojediněle zachovalé vesnické sídlo s
protáhlou návsí lemovanou štítově
orientovanými usedlostmi s typic-

� Stropešín – jedinečně autenticky dochovaná drobná chalupnická
usedlost z 2. poloviny 18. století na
východním okraji vsi postavená z
kamene a nepálených cihel s doškovou krytinou, jednotraktové stavení
klasické trojdílné dispozice s černou
kuchyní, pecí a patrovou komorou
– sýpkou dnes slouží k rekreaci a je
příkladně udržováno.

NÁVŠTĚVNÍCI Dnů lidové architektury se mohli seznámit s výrobou došků.
Foto: Antonín Zvěřina
kými předzahrádkami ohrazenými
kamennými zídkami a po vnějším
obvodě uzavřené pásem stodol. V
obci se natáčela například epizoda ze
seriálu Četnické humoresky.
� Příložany – historická vesnice
s rozlehlou nepravidelnou návsí a s
několika dochovanými původními
usedlostmi; v jedné z nich se nachází
soukromé Rolnické muzeum rodiny
Kopečkových s expozicí dokumen-
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tující život vesnického hospodářství
do poloviny 20. století.

� Třebíč–Borovina – unikátní
větrný mlýn postavený roku 1836
majiteli místních koželužen bratry Budischowskými k drcení dubové a smrkové kůry na výrobu třísla; v letech 2017–2021 proběhla
kompletní obnova této technické
památky, včetně rekonstrukce lopatek a části technického zařízení, byla
vybavena interiérovými instalacemi
a zpřístupněna veřejnosti.
Osobností Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska je od
počátku Václav Žmolík – publicista, rozhlasový a televizní redaktor a
moderátor. K dobré náladě v Centru
přispěl téměř osmdesátiletý harmonikář Petr Gross.
-zt-

Čtvrť se vrátila v čase

Oživené židovské město v Třebíči
patří k hojně navštěvovaným akcím a
nejinak tomu bylo letos. K dispozici
byla výstava fotograﬁí židovské čtvrti ze 70. a 80. let 20. století z archivu
MUDr. Veselého a veřejnosti se otevřelo Vodácké a skautské muzeum
Třebíč.
V programu nechybělo vystoupení souboru Yocheved, prvorepublikoví četníci dokázali, že si ví rady v
každé situaci. Kapela Mackie Messer
Klezmer opět dokázala, že prostě umí.
Dílna plná řemesel nabídla tvorbu pískových obrázků či malování na keramiku či dřevo.
Karolína Daňhelová zahrála na housle židovské melodie z první republiky
i současnosti. Duo Laky Mari ukázalo,
že neodmyslitelně patří nejen na třebíčské hudební nebe. Nechybělo promítání ﬁlmů i historický kolotoč.
Snídaně pod lipou lákala na spoustu dobrot a nechyběly ranní rozcvičky.
Cvičící chtěli dokonce zapojit i pisatele těchto řádků se slovy, že má pěknou

postavu. No dobrá, snad to doopravdy
byla lichotka.
Schimmerle Klezmer Kabaret rozhodně nezklamal a pocvičit mozkové závity bylo možné v Mozkoherně.
Oblíbené kostýmované prohlídky
Divadelního spolku Ampulka Račte
vstoupit k Bauerům praskaly po návalem lidí ve švech.
Komentovaná projekce historických
fotograﬁí z Podklášteří a Židovského
města od konce 19. století do roku
1989, kdy se slova ujal Zdeněk Prukner, by si rozhodně zasloužila opakování. S cimbálem okolo světa se vydala patnáctiletá znojemská studentka
Frída Oratorová.
Historická hasičská technika z
Heraltic na prostranství před Zadní
synagogou se opět setkala s obdivem a
ukázka hašení se neobešla bez pokropení diváků, v úmorném vedru to zase
tolik nevadilo. A nelze zapomenout na
Zitu a Honzu, kteří svými písničkami
společně se spoustou krámků přispěli
k atmosféře první republiky.
-zt-
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Režisérka i herec si odvážejí Koná se vzpomínka na srpen 1968
Vzpomínkové shromáždění jako lil komunistického obra na východě
z karlovarského festivalu cenu připomínka
21. srpna 1968 se bude svojí touhou po svobodném životě.
konat v neděli 21. srpna od 18 hodin
před divadlem Pasáž v Třebíči. Akci
pořádá Milion chvilek pro demokracii. Připomíná, že mezi těmito dvěma daty uplynulo již 54 let. A mohlo by se zdát, že je to jen vzpomínka
pro pamětníky.
Ale situace ve světě již půl roku
ukazuje, že dějiny se neúprosně
opakují, i když jsme si mnozí mysleli, že to není možné. Proto je o to
víc potřeba připomínat si datum 21.
srpna 1968, kdy vojska států Varšavské smlouvy okupovala svobodné a suverénní Československo, stát
uprostřed Evropy, který si znepřáte-

FILM Slovo se natáčel také v Třebíči. Hlavní roli ztvárnil Martin Finger.
Foto: Petr Klukan
Režisérka a scénáristka Beata Parkanová, rodačka z Třebíče, uspěla se
svým filmem Slovo, který soutěžil na
Mezinárodním filmovém festivalu v
Karlových Varech. Český snímek získal hned dvě ocenění: Cenu za režii
obdržela Beata Parkanová a mezi herci byl oceněn Martin Finger.
„Jsem nesmírně ráda, ceny si moc
vážím,“ řekla Parkanová k ocenění.
„Je to uznání od mezinárodní poroty
nejen za moji práci, ale všech lidi kolem
mě, co na filmu pracují. Nemyslela jsem
si vůbec, že bych ji mohla dostat a byla
jsem velmi dojata. Doufám, že filmu ten-

„Otočilo se 54 let a situace se opakuje. V jiných kulisách, na jiném místě, ne
tak vzdáleném od nás, jak by se mohlo
zdát, ale podle úplně stejného scénáře,
i když obr na východě se oficiálně tváří jako demokratický, ale jeho skutky
z posledního půl roku ho usvědčují ze
lži,“ připomínají pořadatelé.
Proto si myslí, že je důležité připomenout si i v letošním roce datum
21. srpna, zavzpomínat s pamětníky
a společně si připomenout, že svoboda není nic samozřejmého, ale musí
se o ni bojovat, jako teď na Ukrajině.
Organizátoři přivítají transparenty a
vlajky jsou vítány.
–zt-

Den byl stvořený pro vyhlídku

to úspěch pomůže ještě lépe do světa a na
zahraniční festivaly,“ prohlásila.
Film Slovo, který napsala sama
režisérka, pojednává o zlomovém
roku 1968 a vypráví o neústupném
notáři, jehož morální pevnost se v turbulentní době ukazuje jako problém
pro celou jeho rodinu. Hrdinové filmu
jsou inspirováni režisérčinými předky.
V hlavních rolích hrají Martin Finger
a Gabriela Mikulková. Film se natáčel
i v režisérčině rodném městě Třebíči. Do kin bude uveden v září tohoto
roku.
–pkVÝHLED z vodojemu na Kostelíčku je úchvatný.
Den věrozvěstů v úterý 5. července rozhodně nepotěšil milovníky pěkného počasí. Obloha byla od rána
zatažená a z olověných mraků se
na zem spouštěly kapky deště. Bylo
to mrzuté a určitě si každý oddechl,
když po poledni se začaly mraky
trhat a déšť pozvolna ustával.
Co s načatým odpolednem? Zůstat
doma? Ani náhodou! Kde jsme ještě
v Třebíči nebyli? Těch míst je opravdu málo. A pak nás myšlenka bacila
přímo doprostřed čela. Ano, u Kostelíčka jsme byli nesčetněkrát, ale vodojem našim turistickým choutkám
dosud odolával.
To musíme napravit, praví vědomí našeho těla a hotoví ho k výletu.
Vodojem podle informací není v Třebíči právě vyhledávanou turistickou
atrakcí. Je to i z toho důvodu, že přímo u něj není parkoviště.
Ovšem z míst, kde se vozidlo zaparkovat dá, je to krátká příjemná procházka bez žádného strmého stoupání. Sláva, dvířka vodojemu jsou
otevřená a už jen zbývá vystoupat
84 schodů. Cesta je zpestřena mnoha
zajímavostmi, ale my už se těšíme na
vyhlídku.
My, trošku to zúžím, já. Ale kdesi
v koutku duše vrtá pochybnost, prosím tě, vždyť ty trpíš závratí už ve
třech metrech a tady chceš vylézt až
nahoru. Co to říkáš, okřikuju svoje
skeptické vědomí, už jsem vylezl na
rozhlednu na Pekelňáku a neodolala
mi ani městská věž.

Foto: Antonín Zvěřina

Pravda, vždy jsem se držel trošku
dál od zábradlí, ale byl jsem tam.
Přece si nenechám ujít panoramata,
řečeno slovy babí Homolkové z filmu
Homolka a tobolka. Nahoře to trochu fouká a kolena se jemně třesou,
a že bych se nešel podívat ze zábradlí
prudce dolů, to ani náhodou.
Lze jen doporučit, i když počasí
neumožňuje výhled někam do dáli,
Borovinu z výšky z jiného bodu ve
městě nespatříte. Po chvíli, ošlehán
mírným větříkem, scházím ze schodů.
Směle můžu zvolat, vodojem dobyt.
A trocha historie určitě neurazí.
Železobetonová stavba umístěná nad
městem na Strážné hoře u Kostelíčku, v nadmořské výšce 480 metrů, se
začala stavět v roce 1936. Vodárenská věž sloužila jako zásobárna vody
pro město.
Voda se získávala z Heraltických lesů, odkud se dodnes zásobuje
západní část města a vyrábí se z ní
třebíčská „zonka“ (ZON). Vodojem
sloužil do přelomu 70. a 80. let 20.
století. Poté přestal kapacitně stačit a
byl nahrazen připojením na vodovodní soustavu z Mostiště a Vranova.
V současné době slouží vodojem jako expozice vývoje třebíčského vodárenství a v bývalé nádrži na
vodu je projekční místnost. Vyhlídková plošina, která se nachází 20 metrů
nad zemí, nabízí jedinečný výhled na
město. U rozhledny je římskokatolická poutní kaple svatého Jana Nepomuckého s kalvárií.
–zt-

STRANA 15

TN - SRPEN 2022

Publicistika

Slavnostní vyřazení bylo opravdu slavnostní
Deváťáci obdrželi vysvědčení a po prázdninách
nastoupí do další životní
etapy.
� Antonín Zvěřina

Slavnostní vyřazení žáků devátých
tříd základních škol se stalo tradicí a nejinak tomu bylo u Základní
školy Bartuškova v Třebíči. Uskutečnilo se v kině Pasáž, a hlediště
praskalo ve švech, nikdo z rodičů
a dalších příbuzných či známých
si nechtěl nechat tuto slávu ujít. A
občas ukápla i slzička.
Nechybělo hudební vystoupení,
které zaštítil Martin Pašek, učitel
z třebíčské základní umělecké školy,
a svoje umění představil také jeho
žák Petr Novák. Zástupkyně ředitele pro druhý stupeň Hana Trnková se ujala moderování. Přivítala
ředitele školy Leoše Šedu a zástupce ředitele pro první stupeň Josefa
Ondráčka. Pak předala slovo řediteli Šedovi.
„Jsem rád, že se můžeme po třech
letech opět sejít bez jakýchkoli omezení. Máme konec června, ke kterému patří vysvědčení a překrásné dva
měsíce prázdnin. Dnes to pro vás
bude trochu jiné,“ řekl úvodem.

Poslední vysvědčení
„To vysvědčení, které obdržíte
z rukou svých třídních učitelů, bude
od nás poslední. Až budete opouštět
tento sál, budete už bývalými žáky této školy. Strávili jste na Základní škole Bartuškova devět let, to je více než
polovina vašeho dosavadního života,“
pokračoval Šeda.
„Prvního září roku 2013 jste coby
vystrašení prvňáčci v doprovodu
svých rodičů přišli do školy poprvé.
Dnes tu sedí mladí, skoro dospělí lidé,
kteří úspěšně zvládli všechny nástrahy školní docházky, získali základní vzdělání a jsou přijati na střední
školy nebo odborná učiliště,“ nastínil
ředitel.
„Moc dobře vím, že to nebylo vždy jednoduché. Prožili jste chvíle příjemné i méně příjemné. Chvíle připomínající někdy komedii, někdy spíš
horor. Přesto jsem přesvědčen, že na
svá školní léta budete vzpomínat po
celý život. Tak jako my všichni. Protože to nepříjemné se z paměti časem

JEDNOU z déváťaček byla i Pavla Petríková z 9. S.
vytratí a zůstane jen to pěkné. A toho
přece také nebylo málo,“ sdělil Šeda.
„Bohužel jsme společně prožili i
ty dva roky kvůli epidemii covidu,
na které asi jen tak nezapomeneme. Musíme věřit, že už se nikdy nic
podobného nebude opakovat. Dnes
vám tedy končí jedna životní etapa.
Dovedu si představit, jak je těžké se
najednou rozloučit se svými kamarády, se všemi, se kterými jste se dennodenně potkávali. I pro mě, pro nás
jsou to chvíle velice zvláštní a dojemné.
Protože i my jsme se společně s vámi
radovali z vašich úspěchů, prožívali
vaše neúspěchy a přemýšleli, jak vám
pomoci, když jste měli nějaké problémy. Neumíte si představit, jak jsme na
vás byli hrdí, když jste uspěli na různých soutěžích nebo olympiádách.
Nebo když jsme od cizích lidí slyšeli, že máme slušné a šikovné žáky. Při
takové slavnostní příležitosti, jako je
ta dnešní, se sluší poděkovat. Chtěl
bych poděkovat všem vašim učitelům
za to, co vás naučili. Děkuji všem dalším zaměstnancům školy a velký dík
patří vašim rodičům.
Za trpělivost, obětavost a lásku, kterou vám věnovali. Ať chceme, nebo
ne, všechno má svůj začátek a konec.
Říká se, že na každém konci je hezké,
že něco nového začíná. A já vám přeji
do toho nového života, do té vaší nové
životní etapy, upřímně a z celého srdce jen to nejlepší.

Foto: Antonín Zvěřina

Hodně zdraví, štěstí lásky a pohody. A až půjdete někdy kolem, přijďte nám říct, jak se vám daří. Moc rádi
vás uvidíme. Mějte se moc a moc hezky a prvního září vykročte tou správnou nohou,“ uzavřel svůj příspěvek
ředitel Šeda.

Všichni pokračují
Moderátorka poukázala, že v letošním školním roce školu opouští 79
žáků devátých tříd, z nichž 59 bylo
přijato na studijní obory s maturitou a 28 si vybralo obory učební.
Po hudebním vystoupení nastala
ona slavnostní chvíle vyřazování.
Nejprve na pódium nastoupila
třída 9. A s třídním učitelem Danielem Bernardym. „Tuto třídu navštěvovalo dvanáct žáků, čtyři děvčata a
osm chlapců,“ sdělila Trnková. Jako
další nastoupila třída 9. B s třídním
učitelem Vladimírem Halámkem.
„Tuto třídu navštěvovalo 25 žáků,
jedenáct děvčat a čtrnáct chlapců,“
informovala. Na pódiu následně
přišla na řadu třída 9. C s třídní učitelkou Zdenou Svobodovou. „Tuto
třídu navštěvovalo 23 žáků, jedenáct
děvčat a dvanáct chlapců,“ konstatovala Trnková.
Jako poslední nastoupila na pódium sportovní třída 9. S s třídní učitelkou Pavlínou Šabatovou. Tuto
třídu navštěvovalo 20 žáků, devět
děvčat a jedenáct chlapců. Všichni
žáci nejen z této třídy se nějakým
způsobem podíleli na chodu školy.
A zástupce všech tříd nezapomněli
květinami na třídní učitele, ředitele
i další učitele.

Poděkování žáků

Za žáky se pak rozloučila Nikola
Štorková: „Dnešním dnem nekončí
jen školní rok, ale celé naše studium
na této škole. 3. září 2018 jsme poprvé usedli do lavic na druhém stupni. Zpočátku jsme nevěděli, co druhý
stupeň obnáší. Postupem času jsme si
na vše zvykli, a než jsme se nadáli, je
konec.
Jistě mluvím za všechny deváťáky,
že na tyto čtyři strávené roky budeme rádi vzpomínat. A také bych ráda
za všechny třídy zmínila pár zážitků. Výlet na Březovou, Permonium,
lyžařské výcviky, spaní ve škole, Český
Krumlov, Prahu, Osvětim nebo výro-

bu penicilinu ve svačinové krabičce či
vyučovací den v pyžamech.
Jménem všech deváťáků bych chtěla poděkovat nejdříve našim třídním
učitelům, panu učiteli Bernardymu za
starostlivost, za vše, co nás naučil, za
ochotu poradit a pomoci. Panu učiteli Halámkovi, se kterým jsme zažili
výlet na Pekelňák a měl s námi vskutku pekelnou trpělivost, paní učitelce
Svobodové, která s námi nejednala
jako s dětmi, nýbrž jako s dospělými,
a paní učitelce Šabatové, která se o
nás starala jako o vlastní, vymýšlela
pro nás krásné výlety nebo nám nosila různé sladkosti.
Také bych chtěla z tohoto místa
poděkovat našim bývalým třídním
učitelům, paní Holíkové a Jindrové.
Zážitky si odnášíme nejen z výletů,
ale také ze samotné výuky. Například v angličtině za námi přijeli rodilí
mluvčí z Kanady, nebo jsme se dívali na Harryho Pottera, samozřejmě
v angličtině.
V češtině jsme hodně pracovali ve
skupinkách na zajímavých úkolech,
naučili jsme se spolupracovat. Všechny učitelky matematiky byly vždy
vtipné, někdy to skřípalo více, někdy
méně. Ale myslím, že jsme si to občas
hodně užili.
Ač příprava na příjmačky byla
složitá, paní učitelky byly ochotné se
nám věnovat a obětovat svůj osobní
čas. V hodinách chemie nás toho paní
učitelka hodně naučila, a to nejen ze
světa chemie, ale i z toho skutečného.
V němčinách a ruštinách jsme hráli
pexesa a jiné zajímavé hry. Děkujeme pánům učitelům z přírodopisu za
zajímavé poznatky a informace, které
bychom se jinak nedozvěděli.
Ve fyzice jsme prováděli zajímavé
laboratorní práce. Hodiny dějepisu
doprovázely dobové záběry skutečných událostí, které dodaly na autenticitě přednesu našich vyučujících. A
nikdy jsme se zde nenudili.
Ve výchovách nás doprovázela hudba, kresba, politické znalosti, znalosti v oblasti zdraví a domácí práce.
Nejvíce nás samozřejmě bavil tělocvik, kde jsme si užili hodně legrace
a zábavy, zahráli si různé hry, v zimě
jezdili na lyžařské výcviky nebo chodili bruslit.
Také děkujeme paním kuchařkám
za skvělé obědy. A paním uklízečkám,
že po nás uklidily občas i velký nepořádek. V neposlední řadě jsme velice vděčni panu řediteli, který s námi
někdy řešil opravdové průšvihy a vždy
je dokázal vyřešit s chladnou hlavou.
Nakonec to nejdůležitější, naši rodiče. Děkujeme vám všem za vaši podporu, výdrž, trpělivost a pomoc, kterou jsme doposud potřebovali a ještě
dlouho potřebovat budeme. Jedna
kapitola bohužel končí, ale jak se
říká, jiná začíná.
Za tyto čtyři roky jsme se s našimi
třídami sžili, našli kamarády a možná i přátelství na celý život. Další
kapitola bude možná o něco těžší, ale
věřím, že to všichni zvládneme. Od
dnešního dne budeme na základní
školu už jen vzpomínat.
Na to, co se nám podařilo, co jsme
vyvedli, na kamarádství i na vás, na
učitele. Nakonec bych chtěla popřát
nám všem hodně štěstí a především
pevných nervů do dalších let.“
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Rozhodčí vyhrál všechny partie
Simultánka ve hře šachy
se konala na paměť generála Syrového a legionářů.
� Antonín Zvěřina

Šachová simultánka třebíčského
rodáka, mezinárodního rozhodčího Petra Bochníčka, na památku
armádního generála Jana Syrového a hrdinů – legionářů od Zborova se konala v Komunitním centru Moravia v Třebíči. Před vlastní
hrou se slova ujal hlavní pořadatel František Trávníček, předseda
Spolku vojenské historie Valtice.
„Letos jsme si připomněli 105.
výročí bitvy u Zborova a akce se koná
především jako připomenutí Jana
Syrového. Máme tady zástupce jeho
rodiny, který se zasloužil, aby generálovi opět byla navrácena jeho čest,“
naznačil Trávníček.
Připomněl, že Syrový se zasloužil
o budování tehdejší československé armády a neprávem byl po roce
1945 odsunut na vedlejší kolej československých dějin. V roce 1947
byl neprávem odsouzen za údajnou

MEZINÁRODNÍ rozhodčí Bochníček vyhrál všechny partie.
Foto: Antonín Zvěřina
kolaboraci a byly mu odňaty veškeré vojenské hodnosti.
„Když v roce 1970 zemřel, pracoval
jako noční hlídač Poštovní novinové
služby a na jeho pohřbu byli pouze
jeho kamarádi legionáři, kteří s ním

Kasační stížnost neuspěla
Kasační stížnost několika obyvatel Třebíče ohledně územního plánu
města skončila u Nejvyššího správního soudu, který ji zamítl. Proti
tomuto rozhodnutí už neexistuje
žádný opravný prostředek.
Ředitelství silnic a dálnic má již
zpracovanou dokumentaci pro
územní rozhodnutí a připravuje se
dokumentace pro stavební povolení. Nutnost výstavby obchvatu ukázala nehoda, která se stala v podvečer v neděli 24. července.
Na Bráfově třídě, současné
dopravní tepně, se převrátil vlek
za traktorem. Řidiči museli místo složitě objíždět, pokud by měli
k dispozici obchvat, většina by centrem Třebíče neprojížděla.
Přípravy stávající trasy obchvatu
potvrdil již dříve mluvčí Ředitelství

silnic a dálnic ČR Martin Buček.
Upozornil, 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.
Tam je dlouhodobě nevyhovující dopravní situace na silnici I/23
a na průtahu městem napojených
krajských komunikací II. třídy. Plánovaný obchvat právě tuto dopravu
z centra vyvede.
Vedení města věří, že s výstavbou
se začne v roce 2025. Již mnohokrát
zaznělo, že vybudování obchvatu
v jiné trase se neuskuteční. Stát nic
takového nepodpoří, nic takového
se nepřipravuje a připravovat nebude.
–zt-

Výstavu připravil Barevný svět
Také v letošním roce se uskuteční
tradiční výstava prací osob s mentálním a kombinovaným postižením z
Denního centra Barevný svět Třebíč.
Tato výstava, která je součástí doprovodného programu Mezinárodního
hudebního festivalu Petra Dvorského, bude k vidění od úterý 2. srpna
v prostorách tréninkové kavárny Splněný sen na nádvoří státního zámku
v Jaroměřicích nad Rokytnou.
Letošní výstava byla inspirována
výlety, jejichž cílem bylo poznávání
zvířat. Nejen těch, které jsou známé
z našich dvorků či luhů a hájů, ale i
těch, které k nám přišly z exotických
dálek.
„Na jaře jsme putovali na malou
rodinnou farmu, kde jsme mohli obdivovat čerstvě narozená kuřátka, housata, telata či hříbata. Další cesty nás pak
zavedly do Zooparku na Hrádečku u

Jindřichova Hradce, kde jsme si mohli
zblízka prohlédnout zvířata z celého
světa a navštívili jsme i Živou vodu v
Modré, kde jsme pozorovali podvodní
svět,“ Jakub Dvořák.
Tato výstava představí zvířata
tak, jak je vidí autoři s mentálním a
kombinovaným postižením. Při své
tvorbě používali různé techniky a
při práci s různými materiály v nich
hledali skryté živočichy, kterým pak
vdechovali život.
Ať už se jednalo o obyčejnou
větev, ve které viděli schovaného
hada, prkno, ze kterého na ně cenil
zuby krokodýl, starý buben, který
ukrýval hlavu slona, dřevěné odřezky, ve kterých se skrývalo hejno
kuřátek i kousek hlíny, který se změnil během okamžiku v celé stádo
koní. Výstava potrvá do konce srpna.
–zt-

prošli legionářskou cestu,“ naznačil
Trávníček.
Před lety chtěl v Třebíči uspořádat přednášku o Janu Syrovém a
tehdejší představitel města mu řekl,
že se k odkazu Jana Syrového město nehlásí, protože je to kontroverzní osoba.
„Jsem rád, že se to změnilo a že se
tady tato simultánka může uskutečnit, a že jste přišli, abyste památku
tohoto člověka uctili. Rád bych poděkoval Ivanu Kováčovi, který se o akci
také zasloužil,“ poukázal Trávníček.

Upozornil, že mezi legionáři byla
hra šachy velice oblíbená a bylo
mezi nimi i několik výborných hráčů. Místostarosta Pavel Janata netajil, že neví, jak to bylo v minulosti
s postoji vedení města k Janu Syrovému.
„To všechno se v posledních letech
změnilo, město Třebíč umístilo
pamětní desku Janu Syrovému na
jeho údajný rodný dům, ukázalo
se však, že jsme ji umístili na dům
nesprávný. Ozvali se odborníci, že je
to jinak,“ přiznal Janata.
Slovo dostal i prasynovec Jana
Syrového Jan Syrový, který se
vrchovatou měrou zasloužil o znovuobnovení významu svého předka. Poděkoval Trávníčkovi, že se
akce na připomínku jeho strýce
koná.
Kováč připustil, že o šachy není
v současné době takový zájem jako
v minulosti, přesto má třebíčský
oddíl tři šachová družstva. Představil Trávníčka jako svého kolegu z armády, kdy oba jsou kapitáni
v záloze.
Trávníček již napsal osm knih o
legionářích a dokončuje devátou o
legionářích šachistech. Do Třebíče
dovezl originální šachy, se kterými
legionáři hráli. Kováč přivítal hosty a představil komunitní centrum,
bývalé kino Sputnik, které pamatují celé generace nejen Třebíčanů.
Svoje zázemí tam našli i šachisté.

Kč
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Kultura

Kino Pasáž

KOSMOLOGIE – SÉRIE PŘEDNÁŠEK / MICHAL DOBROVOLNÝ
Pondělí 1. + 8. + 15. + 22. + 29.
srpna + úterý 6. září, 17 hod.,
přednáškový sál. Vstup zdarma.
Série šesti přednášek. Michal Dobrovolný, student kvinty na Gymnáziu Třebíč, se zajímá o matematika a
fyziku.
1. 8. Vznik vesmíru: Velký třesk a
jak to asi bylo
8. 8. Kvantová fyzika jednoduše
15. 8. Zvuky vesmíru: Jak znějí
bouře na Jupiteru?
22. 8. Krušný život hvězdy
29. 8. Sluneční vítr: Jak způsobit
blackout
6. 9. Jak vypadá antihmota?

ÚTERÝ 2. 8. – STŘEDA 3. 8. v
19.30 hod.
ČTVRTEK 4. 8. v 19.30 hod ve
3D
THOR: LÁSKA JAKO HROM
Akční, dobrodružný, fantasy USA v
českém znění.
Pro mládež do 12 let nevhodný

Úterý 2. srpna, 17 hod., přednáškový sál
ČLOVĚK V DRSNÉ PŘÍRODĚ
/ JAROSLAV PAVLÍČEK
Jaroslav Pavlíček je český polárník,
cestovatel a spisovatel.

STŘEDA 17. 8. v 19.30 hod.
JAN KOLLER: PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO KLUKA
Dokument ČR.
Mládeži přístupný

Čtvrtek 4. srpna, 17 hod., Sokolský stadion
FRANCOUZSKÝ
KLUB:
PÉTANQUE - BOULES ČILI
KOULENÁ
Hra typická pro francouzskou Provence je pro všechny bez rozdílu
věku.
Pondělí 15. srpna, 8.30 -17 hod.,
dětské oddělení.
NAPROGRAMUJ SI ROBOTA
Přijďte si vyzkoušet robotické hračky, které rozvíjí logické myšlení u
dětí různého věku.
Úterý 30. srpna, 17 hod., přednáškový sál.
PŘEDNÁŠKY
HORIZONT
/ ŘEČOVÉ TECHNOLOGIE
MĚNÍ SCI-FI DNEŠKA NA REALITU ZÍTŘKA / MICHAL HRABÍ
Přednášky pořádá neformální skupina studentů z Třebíče.
Výstavy
THE TAPTAP NAČERNO /
VÝSTAVA ČERNÉHO HUMORU
Do 31. 8., klubovna dospělého
oddělení, 1. patro
LETNÍ DEKORACE / JOLANA
HALOVÁ
Do 31. 8., pobočka Modřínová
VESELÉ OBRÁZKY Z BAREVNÝCH PAPÍRŮ / KATEŘINA
GRULICHOVÁ
Do 31. 8., pobočka Modřínová
EKO – DEN / MŠ KAŠTÁNEK
Do 30. 9., dětské oddělení

Spolek Fšem
12. 8. Koncert kapel Collectors
a Bb band od 20 hod na hradbách
(letní zahrádka Jak Jinak Pub)
12. 8. Open air výstava ilustrací
Elišky Štěpové od 14 hod na hradbách (letní zahrádka Jak Jinak Pub,
spojeno s dvojkoncertem)

PÁTEK 5. 8. – NEDĚLE 7. 8. v
19.30 hod.
BULLET TRAIN
Akční komedie USA s titulky.
Mládeži do 15 let nepřístupný
NEDĚLE 14. 8. – ÚTERÝ 16. 8.
v 19.30 hod.
STŘÍDAVKA
Komedie ČR.
Pro mládež do 12 let nevhodný

ČTVRTEK 18. 8. – PÁTEK 19. 8.
v 19.30 hod.
ELVIS
Hudebně životopisné drama USA
s titulky.
Pro mládež do 12 let nevhodný
SOBOTA 20. 8. – NEDĚLE 21.
8. v 19.30 hod.
ARTHUR: PROKLETÍ
Horor Francie s titulky.
Pro mládež do 12 let nevhodný
PONDĚLÍ 22. 8. – ÚTERÝ 23. 8.
v 19.30 hod.
KRÁSKY Z DUBAJE
Erotické drama Polska v českém
znění.
Mládeži do 15 let nepřístupný
STŘEDA 24. 8. – ČTVRTEK 25.
8. v 19.30 hod.
TOP GUN: MAVERICK
Akční drama USA v českém znění.
Pro mládež do 12 let nevhodný
PÁTEK 26. 8. – NEDĚLE 28. 8.
AFTER: POUTO
Romantické drama USA s titulky.
Pro mládež do 12 let nevhodný
PONDĚLÍ 29. 8. – ÚTERÝ 30. 8.
v 19.30 hod.
BESTIE
Thriller USA s titulky.
Mládeži do 15 let nepřístupný
KINO DĚTEM
– Začátky představení v 17 hod.
PÁTEK 5. 8. – NEDĚLE 7. 8.
MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ
Animovaná komedie USA v českém znění.
Mládeži přístupný
PÁTEK 26. 8. – NEDĚLE 28. 8.
CESTA DO TVOJZEMÍ
Animovaná komedie ČR, Belgie,
SR v českém znění.
Mládeži přístupný
LETNÍ KINO
– Začátky představení ve 21.15
hod.
PARKOVIŠTĚ PŘED ZŠ A MŠ
NA KOPCÍCH

PONDĚLÍ 8. 8.
ZAKLETÁ JESKYNĚ
ÚTERÝ 9. 8.
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
STŘEDA 10. 8.
PROMLČENO
ČTVRTEK 11. 8.
ZPÍVEJ 2
PÁTEK 12. 8.
TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
SOBOTA 13. 8.
ANDÍLCI ZA ŠKOLOU

Muzeum Vysočiny Třebíč
Pondělí 8. srpna v 17 hodin
Přednáška Jindřicha Šídla - Prohrají média i další volby?
Centrum tradiční lidové kultury
Středa 24. srpna v 17 hodin
Letní modrotiskový workshop
Centrum tradiční lidové kultury

Výstavy
Do 4. 9.
ELEMENTY
RADAN WAGNER - obrazy,
JASAN ZOUBEK - sochy
Výstavní síň Předzámčí
Do 28. 8.
JOSEF KREMLÁČEK - Výběr z
díla
Galerie Malovaný dům
EXPOZICE DĚTI ANTONÍNA
KALINY
Stálá expozice
Pamětní síň, Subakova 43
PAMĚTNÍ SÍŇ ANTONÍNA
KALINY
Stálá expozice třebíčského rodáka
a zachránce židovských dětí.
Pamětní síň, Subakova 43
KAISERPANORAMA - HISTORICKÝ STEREOSKOP
Stálá expozice
Malovaný dům, Karlovo nám. 53
EXPOZICE FRANTA
Stálá expozice darovaného díla.
Národní dům, Karlovo nám. 58/47
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Do 23. 10.
Historické kočárky se sbírek
Muzea Vysočiny Pelhřimov
Zámecké konírny
Do září
Akademie třetího věku (ZUŠ
Třebíč)
Galerie Tympanon
Do října
Dětské a loutkové kočárky na
fotografiích Muzea Vysočiny Třebíč
Muzejní kavárna

Koncerty a festivaly
Čtvrtek 18. srpna
TOMÁŠ KLUS & CÍLOVÁ SKUPINA
Předkapela: JURAJ HNILICA &
Galantný jeleň
Podzámecká niva – 20 hodin
Festival
Slavnost Tří kápí
Pátek 19. srpna
PODZÁMECKÁ NIVA
15 – 19 hod. HISTORICKÉ MĚSTEČKO
19 – 24 hod. KONCERT PRO
TŘI KÁPĚ
19 – 20 hod. – KATIE – koncert
pop-rockové kapely z Třebíčska
20.30 – 21.30 hod. – ROBBIE
WILLIAMS revival Brno – koncert
revival kapely
22 – 24 hod. – ELÁN KONTRABAND – revival složený z renomovaných českých a slovenských muzikantů
Sobota 20. srpna
PODZÁMECKÁ NIVA
10 – 17 hod. HISTORICKÉ
MĚSTEČKO
17 – 21 hod. KONCERT PRO
TŘI KÁPĚ
17 – 18 hod. – POLÁRKA – koncert pro děti
18.30 – 19.30 hod. – NEDIVOČ –
koncert ostravské kapely
20 – 21 hod. – NEBE – koncert
havířovské kapely
22 hod. – THE PEOPLE – energií nabité vystoupení, které osloví
všechny generace
Neděle 21. srpna
NÁDVOŘÍ ZÁMKU
15 hod. – KATEŘINA STEINEROVÁ & HER SWING BOYS –
koncert swingové kapely
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Psací stroje ho doslova pohltily
Výstava v třebíčské knihovně přiblížila
historii psacích strojů.

vali už před zhruba dvěma roky, ale z pochopitelných
důvodů se uskutečnila až letos,“ vysvětluje sběratel.
Pokud jde o stálou výstavu, věří, že najde společnou
řeč s městem. „Musím říct, že se opravdu jedná o raritu
a že by bylo škoda, aby se s ní lidé neseznámili,“ přemítá
pan Eduard. A opakuje, že sbírá jen psací stroje, které
se vyskytují jen ojediněle. Některé pocházejí i z předminulého století.
Prohlížíme si třeba psací stroj Mercedes. „Tato ﬁrma
se zabývala vším, tedy i výrobou psacích strojů,“ sděluje sběratel. A on má stroj s elektrickým posilovačem
kláves, který objevil v České republice jako jediný.

� Antonín Zvěřina

Netradiční zálibu si vybral Eduard Hošek z Třebíče. Sbírá staré psací stroje a pochlubit se může světovými unikáty. Nedávno si je mohli prohlédnout návštěvníci třebíčské městské knihovny. Sběratel věří, že
se mu v budoucnu podaří najít prostory pro stálou
výstavu.
Jak se ke své zálibě dostal? „Šli jsme s manželkou
po Třebíči, navštívili jsme bazar a tam jsme spatřili starý psací stroj. Říkáme si, to by byla pěkná dekorace do
bytu, a tak jsme ho zakoupili,“ vzpomíná sběratel.
Postupem času začal o celé věci přemýšlet a hledal
další informace. Ukázalo se, že je to věc příliš neprobádaná. To ho přivedlo ke stránkám zahraničním a
psací stroje ho doslova pohltily.
„Nakonec jsem se dozvěděl, že psací stroj, který jsme
zakoupili, je poměrně vzácný, protože jich bylo vyrobeno
málo kusů, pro představu třeba 50 tisíc, ale samozřejmě
jiné v nákladech milionů,“ pokračuje pan Eduard.
Zjistil podle výrobního čísla, že se jedná o jeden
z prvních vyrobených strojů. „Najít výrobní číslo není
jednoduché. Každý stroj, každá série ho má na jiném
místě, takže to vyžaduje docela velkou pátrací akci,“
usmívá se sběratel. Začal se o psacích strojích bavit
se synem a stala se z toho nákupní horečka.

Obliba v zámoří
„Velice oblíbená záliba je to v zámoří, ve Spojených státech, v Kanadě, v Evropě v Německu, Holandsku, Belgii,
u nás minimálně. Začal jsem si prohlížet webové stránky různých sběratelů a tehdy jsem si uvědomil, že nemá
smysl sbírat běžné psací stroje, ale ty raritnější,“ vypráví
pan Eduard.
Tak se stávalo, že zakoupil třeba jen dva stroje za
rok. Za zhruba deset, dvanáct let se mu podařilo

Stroje jsou funkční
SBĚRATEL Eduard Hošek vlastní unikátní sbírku
psacích strojů.
Foto: Antonín Zvěřina
nashromáždit sbírku, se kterou se pochlubil v třebíčské městské knihovně. Přiznává, že za stroji najezdil
mnoho kilometrů, protože se jedná o objemnější
zásilky.
„Několikrát se mně stalo, že jsem jel pro psací stroj přes
celou republiku, a nakonec se ukázalo, že o něj nemám
zájem,“ připouští sběratel. Na fotograﬁích se zdál
být zajímavý, ale při bližším prohlédnutí mu chyběly
některé části a cena tím byla i nepřiměřená.
A stále naráží na problém, že ani starožitníci o nich
nic nevědí. Upozorňuje, že v České republice jsou
dosud jen dvě soukromá muzea psacích strojů. „Obě
jsem navštívil a s jejich provozovateli zálibu probral, oni
byli o něco dál, ale když jsem shromáždil asi 40 raritnějších strojů, teprve tehdy jsem začal přemýšlet o výstavě,“
vypravuje pan Eduard.
Přiznává, že stroje poprvé uviděl v plné kráse právě
až na výstavě.
„Doma něco takového není možné. Společně s ředitelkou knihovny Marií Dočekalovou jsme o výstavě uvažo-

Ptáme se na funkčnost a dostává se nám odpovědi, že asi 90 procent je jich provozuschopných. U
každého si můžeme přečíst stručnou charakteristiku,
u některých se dozvídáme, že právě na tomto typu
psal třeba spisovatel Bohumil Hrabal.
Právě vyhledávání informací o jednotlivých psacích strojích, jejich historii, i kdo právě ten typ
používal, patří k další práci sběratele. Aby o nich
věděl co nejvíce informací.
Třeba ﬁrma Remington původně vyráběla zbraně pro občanskou válku mezi Severem a Jihem.
Když konﬂikt skončil, vrhla se na výrobu psacích
strojů.
Dotkli jsme i tuzemských psacích strojů Consul,
které si určitě někteří starší lidé ještě pamatují. „Ty
nejsou tak vzácné, ale ve své době patřily ke světové
špičce. Právě na nich jsme měli i mistry světa v psaní
na stroji,“ odpovídá Hošek. V dnešní době ovšem
psací stroje zcela vytěsnily počítače.
Výstavu ozdobily i dobové plakáty. Ty sběratel
hledá na internetu a nechá si je tisknout. Pan Eduard vypráví a vypráví a bude jen dobře, pokud se
podaří pro unikátní předměty najít důstojné místo, kdy výstava obohatí celý Kraj Vysočina.
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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
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

Služby

Renovace vany

Fotovoltaická elektrárna

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

Fotovoltaická elektrárna. Pošlete mi mail
na zimmermann@trienergo.cz a můžeme
nezávazně probrat, zda se Vám fotovoltaická elektrárna vyplatí.
Vyřídíme za Vás i dotaci „Nová zelená
úsporám“, která může pokrýt až téměř
polovinu ceny!

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

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

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 :-)

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

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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Historický úspěch třebíčských Třebíč má vicemistry Evropy
Výraznou stopu zanechávají mlaÚspěšní byli zástupci a odchovanci
šermířů – veteránů
dí baseballisté klubu Třebíč Nuclears Nuclears také na turnajích organizace
také na mezinárodní scéně. Alex Veselý, Daniel Dobeš a David Jílek vybojovali s českou reprezentací stříbrné
medaile na mistrovství Evropy žáků.
Dlouho přitom sahali po zlatu. Finále
šampionátu proti Německu rozhodlo
až třetí prodloužení a z těsného vítězství 10:9 se nakonec radoval šťastnější
soupeř.
Daniel Dobeš přitom sehrál klíčovou
roli v semifinále proti Nizozemsku, kdy
byl oporou týmu na nadhozu. Výhra
6:1 zabezpečila České republice nejen
postup do finále ME, ale také účast na
světovém šampionátu.
Výkony žákovské reprezentace slibují, že by mladé naděje mohly vybojovat
zajímavé výsledky i na Mistrovství světa, které se bude konat na přelomu července a srpna v taiwanském Taichungu.

Little League. V italské Modeně vyhrál
výběr jihu ČR s pěti hráči Třebíče kvalifikační turnaj pro Evropu a Afriku
a postupuje na světovou sérii Junior
League do USA. Nuclears reprezentují
David Bílek, Jiří Balvín, Petr Urbánek,
Tomáš Venhoda a Tomáš Příhoda.
Na světové sérii softballové Junior League se v zámoří představí zase
odchovankyně klubu Kristýna Klára Kuchaříková. Ta výrazně pomohla
svému týmu, když ve finále regionální
kvalifikace stáhla tři ze čtyř doběhů.
Kolotoč mládežnických šampionátů a kontinentálních kvalifikací pokračuje celé léto a Třebíč má své zástupce
prakticky ve všech kategoriích. Hráči
Nuclears si tak můžou připsat ještě řadu dalších úspěchů na mezinárodní
scéně.
-zt-

JAN GROSS (vlevo) a František Ryneš dobře reprezentovali Třebíč.
Foto: archiv F. Ryneše
Poslední červnový víkend si dali v
Teplicích dostaveníčko veteráni ve
sportovním šermu. Mezi čtyřicítku
nejlepších se z celé České republiky
kvalifikovali František Ryneš, hájící barvy Sokola Brno I, a Jan Gross
z RedGym Třebíč. A vedlo se jim
nadmíru dobře.
František Ryneš v kategorii kordistů nad 70 let postoupil ze skupiny z
druhého místa do vyřazovacích bojů. Tam nejprve porazil zlínského
Zoubka a o vítězství se utkal s Janem
Kučerou z Karlových Varů, který
obhajoval loňské prvenství. Ryneš se
však nedal zvučným jménem zaskočit a Kučeru sesadil z trůnu.
Utkání, které skončilo vítězstvím
10:5 pro třebíčského borce, bylo jedno z nejhezčích z celého kordového
turnaje. František Ryneš se poprvé

stal veteránským mistrem republiky.
Ani druhý třebíčský kordista Jan
Gross neodjel domů bez medaile.
Po pomalejším rozjezdu ve skupině
padesátníků zazářil ve vyřazovacích
bojích. Nejprve se utkal s obhájcem
titulu Martinem Hoyerem z Prahy.
Porazil ho nejtěsnějším rozdílem
10:9 v prodloužení, když vítězného
zásahu dosáhl několik vteřin před
koncem.
Ve druhé eliminaci si hladce poradil se rtuťovitým Jiřím Kalinou ze
Sokola Plzeň. Ve finále narazil na
Jaroslava Jílka z Lokomotivy Plzeň.
Ten již byl nad jeho síly. Přesto mu
náramně sluší stříbrná medaile a
titul vicemistra ČR. Závěrem lze
říci, že se jedná o historicky nejlepší
výsledek třebíčského šermu.
-zt-

Triatlonisté byli úspěšní
V sobotu 16. července proběhl pod
zámkem Konopiště v areálu přírodního divadla další díl seriálu závodů Českého poháru. Druhý ročník
obnovené tradice konopišťských triatlonů měl název Triatlon Konopiště – sprint – Český pohár a Elmoz
Czech Konopišťský MINIŽELEZŇÁK. Závod situovaný do krásného prostředí přilákal na start na 500
závodníků všech věkových kategorií
a výkonností.
Hlavní pozornost byla soustředěna
na závod Českého poháru. Ten proběhl na sprinterských tratích 0,7520-5 km a oddíl triatlonu TJ Spartaku Třebíč v něm měl zastoupení
téměř ve všech věkových kategoriích.
Největšího
úspěchu
dosáhla Michaela Mitisková, která mezi
dorostenkami doběhla v čase
1:09,40 h na 2. místě. Mezi dorostenci doběhl Jakub Auf na 7. místě a
Marek Kratochvíl na 10. místě.
Mezi ženami 20-29 let obsadila 7.
místo Eliška Svobodová a mezi ženami 40-49 let doběhla Vendula Procházková na 4. místě a Jana Kuchařová na místě 5. V mužské kategorii
40-49 let byl Martin Hanáček na 6.

místě, v kat.50-59 let doběhl Milan
Procházka na 7. místě a v kat. 60+
byl na 5. místě Petr Mejzlík.
Tato početná výprava oddílu triatlonu tam ale zaznamenala výrazný
výsledek v podobě vítězství v týmové soutěži v rámci Českého poháru.
Ziskem 5024 bodů zvítězila před triatlonisty z Tábora a Brna. Zasloužili
se o to svými výkony hlavně Mitisková, Auf, Kratochvíl, Hanáček, Svobodová a Procházková.
V předprogramu tohoto hlavního závodu proběhl závod s názvem
Konopišťský miniželezňák o objemu
0,38-18-4,2 km /desetina objemů
železného muže/. V něm startoval
v kat. 40-49 let Stanislav Mitiska a v
čase 59:23 min obsadil 5. místo. Petr
Mejzlík v kat. 60-69 let doběl třetí za
1:09,22 h.
Vítězi závodu se stali Filip Václavík ze Zlína za 59:09 min a Kateřina Hadravová z Tábora za 1:06,17 h.
„Krásné závody v krásném prostředí a
k tomu i krásné výsledky. Vloni obnovená tradice po mnoha letech se uchytila a vypadá, že to bude mít i velkou
budoucnost. Mají to zmáknuté moc
dobře,“ ohodnotil závody Petr Mejzlík.
–zt-

STŘÍBRO na Mistrovství Evropy a postup na světový šampionát vybojovali s
žákovskou reprezentací České republiky baseballisté Třebíče Alex Veselý, David
Jílek a Daniel Dobeš.
Foto: Roman Veselý

Havlíček a Meschková vyhráli
Velkou cenu Pacova
Osobní rekord 7220 bodů a prvenství ve Velké ceně v kategorii juniorů
vybojoval v Pacově desetibojař Spartaku Třebíč Adam Havlíček. Bohužel
ani zlepšení v sedmi disciplínách
nestačilo k tomu, aby splnil limit pro
MSJ v kolumbijském Cali. Člen tréninkové skupiny Jiřího Klinera zahájil stovkou za 11,62 s a pokračoval
dálkou za 665 cm.
Ani jeden z těchto rekordních
výkonů se však v tabulkách neobjeví,
protože mu při nich foukalo do zad
víc než 2 m/s. Regulérních naopak
bylo 197 cm do výšky a 51,97 s na
čtyřstovce. Druhý den přidal Adam
osobáky na překážkách (15,31 s), v
oštěpu (56,36 m) a na patnáctistovce (4:27,95 min).
Spolu s ním absolvoval celý víceboj
i běžec středních tratí Adam Trojan,
který mu v závěrečné disciplíně takticky udával tempo. Trojan sbíral
body především v bězích (100 m za
11,52 s, 400 m za 51,05 s a 1500 m
za 4:26,80 min jako vodič), přičemž
rychlá stovka opět nebude v tabulkách pro nedovolenou podporu vět-

ru.
Vedle Havlíčka a Trojana se v
Pacově představila i další svěřenkyně Jiřího Klinera, Beata Meschková.
Ta s více než tisícibodovým náskokem zvítězila mezi žákyněmi, když
si vytvořila osobní rekord ve vrhu
koulí (9,21 m). Kristýna Kučerová
z tréninkové skupiny Petra Veleby
skončila ve stejné kategorii čtvrtá s
novým osobním maximem v hodu
oštěpem (29,80 m).
Z výsledků Velké ceny Pacova: Desetiboj juniorů: 1. Havlíček
(Spartak Třebíč) 7220 (11,62 –
665 – 12,65 – 197 – 51,97 – 15,31
– 40,47 – 424 – 56,36 – 4:27,95),
2. Jára (Spartak Praha 4) 6976, 3.
Beedh (Saudská Arábie) 6129, 4.
Trojan (Spartak Třebíč) 3795. Sedmiboj žákyň: 1. Meschková (Spartak Třebíč) 4377 (14,82 – 152 9,21 - 19,78 -527 - 25,94 - 2:41,74),
2. Vaňková (Aktis Praha) 3210, 3.
Thiebaut (Most) 2995, 4. Kučerová (Spartak Třebíč) 2883 (20,42
– 134 - 7,20 - 21,20 - 460 - 29,80 3:13,62).
Milan Zeibert
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10. letní olympiáda
očima Kristýny Neumanové

KRISTÝNA NEUMANOVÁ.
V posledním týdnu června roku
2022 hostil Olomoucký kraj 10.
Letní olympiádu dětí a mládeže
(LODM). Z Třebíče se nominovalo několik sportovců. Jedním z nich
jsem byla i já a soutěžila jsem v cyklistice a v atletice.
V pondělí proběhl závod v bikrosu,
který se na LODM objevil prvním
rokem. Závod začal kvalifikací, kde
cyklisté jedou samostatně a snaží se
co nejrychleji projet trať plnou boulí, skoků a klopenek.
Dojela jsem na šestém místě, což
mě posunulo do rozřazovacího
pavouka. Postoupila jsem úspěšně
všemi rozjížďkami až do semifinále,
kde jsem skončila třetí, což znamenalo účast v malém finále. Po startu v malém finále to vypadalo velmi nadějně, ale vytrhl se mi nášlap
a málem jsem šla přes řidítka. Takže
jsem v bikrosu skončila na osmém
místě.
Další den se konaly rozběhy na
800 m, kde postupovaly rovnou
do finále první a druhá z rozběhu a

TN - SRPEN 2022

Sport

Mladí baseballisté medaile
z pohárů zkompletovali

na čas další dvě ze všech tří rozběhů. Běžela jsem ve třetím rozběhu,
který byl nejrychlejší, a kvalifikovala
jsem se do finále druhým nejlepším
časem ze všech závodnic.
Ve středu se udělalo velké teplo a
běhání bylo náročné kvůli 10°C rozdílu proti předešlému dni. Moc jsem
si přála medaili. Trenér i táta říkali, ať začnu sprintovat dříve, že to
udržím, ale celý tým zapomněl na
velký teplotní rozdíl.
Na poslední dvoustovce jsem
vypadala velice dobře, ale v posledních padesáti metrech mě „došlo“
a doběhla jsem čtvrtá. Kdyby mě
někdo řekl před měsícem, že doběhnu čtvrtá, dala bych za to všechno,
ale v tuto chvíli to bolelo.
I tak bylo velké překvapení, že
jsem si za měsíc vylepšila osobák o
deset sekund, ale vím, že se můžu
měřit s nejlepšími holkami z republiky. Poslední možnost získat medaili byla se štafetou Kraje Vysočina na
4x60 m ve složení Meschková, Neumanová, Kulhánková, Vavřínová.
Já jsem si medaili přála nejvíce,
protože všechny holky ve štafetě ji
měly. Naše kvarteto překonalo krajský rekord a doběhlo na třetím místě
a mě hřála na krku vytoužená bronzová medaile. Konkurence ve štafetě byla velká. První doběhly holky z Prahy, které překonaly národní
rekord.
Celkově pro dívčí atletiku z Vysočiny skončila olympiáda obrovským
úspěchem, jelikož v celkovém hodnocení všech krajů skončily na třetím místě. Z třebíčských atletek získali medaile moje kamarádky ze
štafety Viktorie Kulhánková zlatou
na 300 m a Beáta Meschková stříbrnou v dálce. Všichni věříme, že se
podaří postavit v Třebíči atletický
tunel, abychom se díky kvalitní zimní přípravě mohli měřit s těmi nejlepšími z republiky.
-zt-

V letošní medailové sbírce mladých baseballistů Třebíče chybělo
už jen stříbro z národních pohárů.
To se ale změnilo, kdy mladší žáci
Nuclears postoupili do finále největší akce pro děti do osmi let, hrané
pod názvem First Cup. K druhému
místu ve zjednodušeném baseballu
navíc přidali třetí příčku v dovednostních soutěžích Masters.
V základní skupině turnaje si třebíčské osmičky poradily jasně s Bleskem Jablonec 11:7 i Miners Kladno
20:4. V play-off pak mladé naděje
Nuclears porazily Waynes Pardubice
11:0 a po výhře nad Bleskem Jablonec 9:0 postoupily do bojů o zlato.
Až ve finále okusili hráči Třebíče
chuť porážky, když podlehli domá-

Růžku, trasy pěší 5, 12 a 18 km, cyklo 15, 30 a 60 km. Odjezd vlakem z
Třebíče hl. n. v 6.50, 7.15, 8.50 / z
Boroviny v 6.29, 7.18, 8.29. Návrat
vlakem z Lípy v 13.43, 15.43, 17.43.

sko a na Veselém kopci skanzen.
Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v
6.50, 7.15, 8.50 / z Boroviny v 6.29,
7.18, 8.29. Návrat vlakem z Hlinska
v 13.08, 15.08, 17.08.

13. 8. Krajem malířů Vysočiny,
turistický pochod v Hlinsku, start v
Gymnáziu K. V. Raise, trasy pěší 7
až 50 km, cyklo 20 až 80 km. Trasy
vedou do oblasti Železných hor na
Veselý kopec, Trhovou Kamenici,
Malou Střítež, PR Polom a Petrkov.
V Hlinsku skanzen Betlém, galerie
Výtvarné Hlinecko, Muzeum Hlin-

27. 8. Cestami Jaroslava Haška,
turistický pochod ve Světlé nad Sázavou, start v Základní škole v Lánecké
ulici, trasy pěší 10, 20, 30 a 50 km,
cyklo 25, 45, 65 a 80 km. Odjezd
vlakem z Třebíče hl. n. v 6.50, 7.15,
8.50 / z Boroviny v 6.29, 7.18, 8.29.
Návrat vlakem ze Světlé v 13.43,
14.39, 15.43, 16.39, 17.43.
-zt-

MLADŠÍ žáci Třebíče do osmi let se v baseballovém First Cupu probojovali až
do finále a na Vysočinu vezou z největšího turnaje dané věkové kategorie stříbrné
medaile.Spodní řada zleva: Martin Solař, Vojtěch Doležal, Vojtěch Krátký, Nela
Sojková, David Caha a Dan Hotový. Vrchní řada zleva: asistent trenéra Stanislav
Blažíček, Miroslav Kubík, Viktor Vrána, Tereza Obrdlíková, František Weigner,
Derik Taras, František Urbánek a asistent trenéra Tobiáš Caha. Vzadu zleva: asistent trenéra Stanislav Blažíček a hlavní trenérka Michaela Hobzová.
Foto: Ilona Krátká

Turistika
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ Klubovna u rybníka „Babák“, kontakt Ing. Ladislav Tomáš,
tel: 776 143 134
6. 8. Léto v Železných horách,
turistický pochod v Sobíňově, okres
Havl. Brod, start v hospodě U Štefana, trasy pěší 7, 15, 25, 35 a 50 km,
cyklo 20, 40 a 80 km. Trasu si volíme
ze Sobíňova podle pořadatelů nebo
a) z Chotěboře údolím Doubravy
10 km, b) z Chotěboře přes Libice
a Sloupno 21 km, c) z Vítanova přes
Veselý kopec a Údavy 17 - 19 km, d)
z Přibyslavi přes Žižkovu mohylu
a Havlíčkovu Borovou 21 km. Stačí příchod do cíle, kde je občerstvení. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v
6.50, 7.15, 8.50 / z Boroviny v 6.29,
7.18, 8.29. Návrat vlakem ze Sobíňova v 13.05, 14.03, 15.05, 16.03,
17.05.
13. 8. Lipské putování, turistický pochod v Lípě, okres Havl. Brod,
start od 8.00 hod. v pohostinství Na

Třebíčské noviny
Vydává: Parola, spol. s r. o., , IČ 18199283, Fritzova 34, 586 01 Jihlava, www.jihlavske-listy.cz/tn - Vychází 1x měsíčně v nákladu 15.700 ks, zdarma do každé rodiny
v Třebíči, č. 8 vyšlo 29. 7. 2022. Vychází od roku 1995.
Adresa redakce: Hasskova 14, 674 01 Třebíč - Redaktor: Antonín Zvěřina,
mobil: 736 193 623. - Inzerce: Šárka Hodačová, mobil: 736 193 982 - e-mail:
trebicske-noviny@seznam.cz. - Tisk: Czech Print Center a.s. - Registrace: MK ČR E
11734 - Distribuce: PNS. Reklamace: tel.: 567 578 027
© Parola, spol. s r.o. Jakékoliv užití a šíření částí nebo celku obsahu Třebíčských
novin bez písemného svolení vydavatele je zakázáno.

címu týmu Hroši Brno 6:22. David
Caha z Nuclears byl navíc vyhlášený nejlepším pálkařem turnaje.
Spokojenost s výkony svých svěřenců neskrývala hlavní trenérka
Michaela Hobzová: „Během celého turnaje fungoval náš tým opravdu
skvěle. A to nejen v obraně a na pálce,
ale i na střídačce. Naše jediná prohra
přišla až ve finále s Hrochy, kteří odehráli výborný zápas. I přes porážku
v boji o zlato si všichni hráči Třebíče
svůj první velký turnaj opravdu užili.“
Český baseballový pohár odehrály také poslední dvě kategorie. Starší žáci do jedenácti let sice začali v
Praze proti domácím Eagles výborně, když v úvodním utkání vedli už
5:1. Soupeř ale dokázal šesti doběhy v páté směně skóre otočit a zvítězit 5:7. Také ve druhém utkání
základní skupiny Třebíč vedla.
Jenže se jí vůbec nepovedla
dohrávka třetího inningu, kdy tým
Hippos Brno dokázal udělat jedenáct bodů a vyhrát 4:12. A když
Nuclears těsně podlehli také Arrows Ostrava 1:2, čekal je už pouze
zápas o konečnou jedenáctou příčku. Vítězství 11:1 nad Kotlářkou
Praha bylo ale slabou náplastí na
předchozí zklamání.
Kadeti do patnácti let absolvovali pohár na severu Moravy a po jasně vyhrané základní skupině, kdy
porazili Blesk Jablonec 6:3 a Arrows
Ostrava 8:6, si mohli dělat ambice
na vyšší příčky.
Jenže hned ve čtvrtfinále Třebíč
narazila na pozdějšího finalistu,
tým Eagles Praha, který zástupcům
Vysočiny vystavil stopku porážkou
5:9.
Naději na postup do semifinále
přitom Nuclears drželi ještě po šesté
směně, kdy vedli 5:3. V dalším průběhu Třebíč porazila SaBaT Praha
5:3. Po prohře v přímém souboji o
páté místo s Draky Brno 3:10 kadeti
Třebíče obsadili šestou příčku.
-zt-

Svět jako na dlani.

BAYON. Nové SUV.
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BAYON – kombinovaná spotřeba 5,2–5,7 l / 100 km, emise CO2 118–129 g/km. Fotografie je pouze ilustrativní.
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