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Volby 2022
Rok 2022 se stal opět rokem 

volebním. Celou zemi čeká výběr 
složení obecních zastupitelstev. 
Prezident republiky Miloš Zeman 
vyhlásil letošní volby na pátek 23. 
září od 14 do 22 hodin a v sobotu 
24. září od 8 do 14 hodin.  

Právo volit v místě trvalého byd-
liště mají osoby, pokud jim bylo 18 
let. Právo volit neomezuje vojenská 
služba ani trest odnětí svobody, tito 
lidé mohou vybírat zastupitele na 
místní úrovni. 

Volit občané mohou v obci, v níž 
jsou přihlášení k trvalému pobytu. 
V územně členěných městech mají 
možnost hlasovat ve volbách zastu-
pitelstva města i v té městské části, 
v níž trvale žijí.  –zt-

OSLAVY TŘÍ KÁPÍ. Podzámecká niva v Třebíči ožila středověkem, proháněli se po ní koně a také se tančilo. Tři sličné tanečni-
ce se ochotně fotily s dětmi.  Foto: Antonín Zvěřina

Studenti předvedli korejskou kulturu
Největší úspěch u návštěv-

níků slavily korejské kroje, 
ve kterých se nechávali foto-
grafovat. 
� Antonín Zvěřina

Den korejské kultury, samozřej-
mě té jižní, přinesl do Komunitního 
centra Moravia v Třebíči spontán-
nost studentů této země. To oceňuje 
i vedoucí centra Ondřej Ferdan. „Jed-
ná se o zakončení návštěvy korejských 
dobrovolníků z korejské univerzity pro 
sociální služby,“ upřesňuje. 

Návštěvníci si mohli vyzkoušet 
tamní kostýmy i se v nich vyfotogra-
fovat, včetně dětských. Měli možnost 
také ochutnat typická jídla a nápoje, 
mimochodem nápoje sladko-hořké 
osobní zkušenost pisatele. 

Součástí byly i rukodělné dílnič-
ky, kde se lidé učili vyrobit korejské 
zvláštnosti, odnášeli si třeba pěk-
ný vějíř. Pro nás naprosto nová hra 
v obracení čtverečků s korejskou a 
českou vlajkou vyvolávala pochval-
nou reakci, kterou korejští studenti 

oceňovali úspěchy českých převážně 
dětí. 

Ferdan také naznačil, že kvůli opat-
řením ve světě se program měnil, 
protože studentů z Jižní Koree přije-
lo méně. „Korejština je pro nás jazyk, 
který se našemu vůbec nepodobá. 
Domlouváme se anglicky a pro ostat-
ní, kteří tímto jazykem nedisponují, je 
tady překladatelka paní Kim,“ infor-
muje Ferdan.

Doplňuje, že mezi studenty jsou 
i tací, kteří studují v Praze, a ti znají 
korejsky i česky. „Korejský dobrovol-
nický program už tady funguje několik 
let. Náměstek firmy KHNP nám řekl, 
že v místě, kde se firma uchází o zakáz-
ku, v tomto případě o výstavbu nového 
bloku Jaderné elektrárny Dukovany, je 
to běžné,“ poznamenává Ferdan.

Příliš slaná 
Pro studenty je to velice zajímavá 

zkušenost, seznámit se zvyky v zemi 
ve střední Evropě. Ferdan naznaču-
je, že jim u nás chutná, pouze jídla 

jsou příliš slaná. Netají, že se jedná o 
velice pokorné jedince, oproti jiným 
národnostem, se kterými se mohl 
setkat. 

„Velice si to tady užívají, moc se jim 
tady líbí,“ dodává Ondra Ferdan. 
Tereza Tručková, studentka z Třebí-
če, se podílí na nabídce korejských 
pochutin. Nastiňuje, že se jedná o 
korejské sladkosti, oplatku s čokolá-
dou, tradiční hroznový bonbon nebo 
již zmiňované tradiční nápoje. 

„Máme tady i sáčky s překvapením,“ 
ukazuje Tereza a později zjišťujeme, 
že každý obsahuje výborné sušen-
ky, velice pálivé mandle; a magnetka 
s jihokorejským motivem již zdobí 
ledničku.

K rozhovoru s korejskými zástupci 
volíme samozřejmě tlumočnici Kim. 
Muž i žena zastupují firmu KHNP. 
Moc se jim tu líbí, shledávají i určité 
podobnosti s jejich zemí. V Třebíči si 
prošli židovskou čtvrť a velice se jich 
dotkl osud jejích původních obyva-
tel.  (Pokračování na str. 3)

Přednáška se 
zaměří na klima

Přednáška v rámci celorepubliko-
vé akce Týden pro klima má název 
Šetříme … nejen svoji peněženku. 
Slova se ujme Jan Šindelář z nezisko-
vé organizace Trash Hero Třebíč ve 
středu 14. září od 17 hodin v před-
náškovém sále městské knihovny 
v Třebíči. Posluchači se dozví, jak 
mohou sami svým přístupem šetřit 
nejen klima, ale také svoji peněžen-
ku.  -zt-  

Vrátka představí 
svoji činnost

Nahlédnutí za Vrátka, tak se jme-
nuje akce, která se uskuteční ve čtvr-
tek 8. září v kavárně V pohybu v ulici 
Leopolda Pokorného 59/19 v Třebí-
či. Začíná v 16 hodin. V programu se 
budou prezentovat aktivity sdružení 
Vrátka, trafika, kavárna, krámek Pod 
věží, lazárek spojený s módní pře-
hlídkou či práce s klienty sociální 
rehabilitace. 

Během akce si zájemci mohou 
zakoupit drinky a občerstvení, které 
připraví právě klienti sociální rehabi-
litace. Těšit se mohou i na speciality 
na grilu.  -zt-  
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(Dokončení ze str. 1)
Muž se každé ráno před snídaní 

těmito místy prochází, protože dele-
gace bydlí v hotelu na centrálním 
třebíčském Karlově náměstí. Líbí se 
jim ale celé město. Netají, že kvůli 
jazykové bariéře nemají tolik mož-
ností si popovídat se zdejšími lidmi, 
jak by chtěli. 

„Velice všechny potěšilo, když nav-
štívili domovy pro seniory, že na ně 
naše babičky a dědečci nahlíželi jako 
na svoje vnoučata. Stejně jako v jižní 
Koreji. Tam cítili podobnost obou kul-
tur,“ překládá Kim. 

Moc nedočkaví
Co zprvu nemohli pochopit, náš 

klid. „Naše kultura je založená na 
rychlosti. My jsme moc nedočkaví. 
V Koreji dostaneme jídlo nedéle do 
deseti minut. I když to není hotovka. 
Ze začátku jsme si nemohli na del-
ší dobu tady zvyknout. Po několika 
dnech si myslíme, že je to spíš česká 
přednost, ten klid, pohodové tempo. To 
bychom se mohli od vás naučit,“ sho-
dují se všichni tři. 

Netají, že máme poněkud zastara-
lejší hotely, a pokud získají zakázku 
na dostavbu jaderné elektrárny, jed-
ním z cílů bude v regionu nastar-
tovat větší cestovní ruch a zlepšení 
zázemí. Věří, že z jižní Koreje sem 
bude cestovat daleko víc lidí. 

Jejich snahou rozhodně není jen 
vlastní stavba, ale i poznání života 
v okolí a možnosti jeho ekonomic-
kého a společenského rozvoje. A na 
závěr otázka, jak to ti Korejci dělají, 
že jsou všichni tak štíhlí. 

„Největší rozdíl bude v jídle, asij-
ská kuchyně je tradičně založená na 

zeleninách a jídla nejsou tak mastná. 
V Koreji také nemají rádi, když se na 
ně někdo dívá, že o sebe nepečuje, to je 
také jedna z motivací. Korea se o obe-
zitu hodně zajímá a hodně před ní 
varuje,“ dozvídáme se. 

A protože víme, jaká je situace na 
Korejském poloostrově a jaká je 
situace v Evropě, přejeme si na závěr 
jediné, mír. Z brožury se o jídle ješ-
tě dozvídáme, že Korea jako agrár-
ní stát užívá potraviny, které mohou 
být skladovány a vydrží během celé-
ho roku, kvůli čtyřem ročním obdo-
bím.

Tradiční šaty 
Dostáváme se k šatům hanbok, což 

jsou tradiční korejské šaty, jenž ma-

jí design, který zdůrazňuje použi-
tí uzlů a jejich zakřivení. Především 
se v nich snadno pohybuje a mají tu 
výhodu, že se dobře přizpůsobí tva-
ru těla nositele. 

Vějíř je vyroben z látky nebo kach-
ních per, která se přilepují k dřívku 
do tvaru oblouku. V Koreji je tra-
dicí kreslení ptáků nebo zvířat na 
stranách vějíře. Obrazy kreslí slavní 
malíři, texty píší skalní kaligrafisté. 
Obraz může být například podepsán 
přáteli.  

Sport taekwondo byl přijat jako 
oficiální olympijský sport od olym-
pijských her v Sydney v roce 2000. 
Je tradičním korejským bojovým 
uměním.  Rychlá a výkonná bojová 
technika bez použití zbraní je cha-
rakterizována užitím hlavně nohou 

při útoku i obraně. Taekwondo je 
provedení krásné kombinace a záro-
veň flexibilního bojového umění. 

Korejci jsou potomky lidí z obdo-
bí Coguryeo, kteří byli slavní svou 
statečností a mají mnoho tradičních 
her.  Ty se týkají bojových umění a 
mohou pomoci trénovat mysl i tělo. 

K-pop znamená odkaz na korej-
skou popovou hudbu, která se odvíjí 
od globální hudby, protože předsta-
vuje západní zvuk moderního popu 
kombinovaného s asijskými prv-
ky. Kulturní program zahájila česká 
píseň Měla babka čtyři jabka, kdy 
korejským dobrovolníkům se zpě-
vem pomáhali čeští přátelé. 

A celé vystoupení zakončilo spo-
lečné fotografování všech přítom-
ných. A dovětek, v prostorách orga-
nizace Barevný svět se uskutečnil 
druhý dobrovolnický den korej-
ských studentů v rámci Globálního 
dobrovolnického programu KHNP 
2022. Zároveň byl předán peněžitý 
dar ředitelkám Martině Bártové pro 
STŘED a Petře Tučkové pro Denní 
centrum Barevný svět.

VYZKOUŠET si některé korejské dovednosti využilo mnoho návštěvníků Komu-
nitního centra Moravia.  Foto: Antonín Zvěřina

Studenti předvedli korejskou kulturu
Jižní Korea

� Jižní Korea je zemí s 52 miliony oby-

vatel, která se nachází na poloostrově 

na východním konci asijského kontinen-

tu. Rozloha krajiny činí téměř sto tisíc 

kilometrů čtverečních. Hlavním městem je 

Soul. Hlavními ekonomickými odvětvími 

krajiny jsou těžký průmysl, například oce-

lářství, automobilový a lodní průmysl a 

elektronický průmysl, jako výroba mobil-

ních telefonů a polovodičů. Od navázání 

diplomatických vztahů s Českou republi-

kou v roce 1990, tehdy Československou, 

udržuje s ní přátelský vztah.  

Městská knihovna v Třebíči ve spolupráci s Pro-
vozně ekonomickou fakultou České zemědělské 
univerzity v Praze nabídne vzdělávání seniorů for-
mou vysokoškolského zájmového studia – Virtuál-
ní univerzitu třetího věku. 

Cílem Virtuální U3V je umožnit všem poslu-
chačům v rámci České republiky zájmové vysoko-
školské studium U3V bez ohledu na vzdálenost od 
sídel vysokých škol a univerzit. 

Studia se mohou zúčastnit občané České repub-
liky důchodového věku nebo invalidní důchodci. 

Společná výuka se uskuteční v knihovně jedenkrát 
za čtrnáct dní. Každý kurz obsahuje šest vyučova-
cích videopřednášek.  Mezi jednotlivými přednáš-
kami studuje posluchač individuálně podle svého 
rozhodnutí přes internet nebo v tištěné podobě. 

Od října bude v knihovně probíhat kurz Rituály 
evropských královských rodů. Termíny kurzu jsou 
pondělí 3., 17. a 31. října, 14. a 28. listopadu, 12. 
prosince, vždy od 9 do 11 hodin. Bližší informace o 
kurzu včetně přihlašování zájemci získají v knihov-
ně nebo na www.knihovnatr.cz.  -zt-  

Koncert v kostele 
pomůže Charitě

Koncert pro Charitu se uskuteční v sobotu 24. 
září v kostele Proměnění Páně na Jejkově v Tře-
bíči. Účinkují smíšený pěvecký sbor MUSICA 
ANIMATA, Malý smyčcový orchestr Základní 
umělecké školy Třebíč a chrámové sbory far-
nosti Třebíč-Jejkov, dětský sbor KULIFERDA 
a AMEAcgorus. 

Koncert pořádají Římskokatolická farnost 
Třebíč-Jejkov ve spolupráci s Oblastní chari-
tou Třebíč a hudebním souborem MUSICA 
ANIMATA.  -zt-  

Začne univerzita pro seniory
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Český reprezentant 
v hokeji Karel Vejmelka rád 
vzpomíná na svoje začátky 
v Třebíči a rád se do města 
vrací. 

� Antonín Zvěřina

Na sklonku školního roku mohli 
žáci Základní školy T. G. Masaryka 
v Třebíči besedovat se vzácným hos-
tem. Pozvání přijal hokejový brankář 
a český reprezentant, rodák Karel 
Vejmelka. V úvodu připomněl, že 
školu navštěvoval. 

„Do zámoří jsem se dostal z Komety 
Brno, kde jsem strávil šest roků. Před 
tím jsem hrál tři roky za Pardubice., 
ale začínal jsem v Třebíči, kde jsem se 
jako malý chlapec učil bruslit. Vzpo-
mínám si na tuto tělocvičnu, kde jsme 
hráli různé hry,“ začal svoje vyprávě-
ní. 

Přiznal, že tělocvik byl jeden z jeho 
nejoblíbenějších předmětů. Nazna-
čil, že jeho cílem vždy bylo dostat se 
do zámořské ligy (NHL), což je nej-
lepší hokejová soutěž na světě. „Ale 
věděl jsem, že je to velice těžká cesta,“ 
naznačil Vejmelka.  

Přiznal, že mezi jeho vzory, které 
sledoval, patřil brankář Dominik Ha-
šek, ale i útočník Jaromír Jágr. Vzpo-
mínal, že od táty obdržel i radu, aby 
byl střelec, nikoli brankář, protože to 
je nebezpečná pozice. 

„Někdy v sedmi letech jsem si chtěl 
zkusit být brankář, musel jsem ale tátu 
přemlouvat, aby mi koupil brankář-
skou výstroj. Bylo to i z toho důvodu, že 
tahle výstroj byla daleko dražší. Takže 
mně to trvalo víc než rok,“ pokračoval 
Vejmelka.

Výkonnostní růst  
Role brankáře ho začala bavit a 

v patnácti letech odešel do zmiňo-
vaných Pardubic, což bylo z toho 
důvodu, aby v jeho kariéře došlo 
k dalšímu výkonnostnímu posunu. 
Zdůraznil, že i dál studoval a od škol-
ní docházky mu rodiče nastavili pra-
vidlo, že sportovat bude jedině teh-
dy, když bude mít i dobré známky. 

„Netvrdím, že jsem měl samé jednič-
ky, ale dobrý prospěch jsem mít musel. 
Pak jsem nastoupil na víceleté třebíčské 
gymnázium a po odchodu do Pardu-
bic jsem měl individuální učební plán. 
Musel jsem si to naplánovat tak, abych 
dopoledne absolvoval trénink a odpo-
ledne měl čas i na úkoly,“ nastínil. 

Posluchačům doporučil, pokud 
mají nějaký sen, ať jdou za jeho 
cílem, že se to dá dokázat i z menší-
ho města, jako je Třebíč. Že to jde, si 
uvědomil na příkladech třebíčských 
rodáků Patrika Eliáše, Ládi Sobotky 
či Martina Erata. 

„Jsem rád, že jsem tu teď já a mohu 
vás motivovat, že všechno je možné, že 
i z Třebíče se dá dojít do velkého hoke-
je. Po Pardubicích jsem pokračoval do 
Brna, kde jsme dvakrát vyhráli pohár. 
Loni se mi podařilo podepsat smlouva 
s Arizonou Coyotes a tím jsem si splnil 
svůj velký dětský sen,“ sdělil. 

Ukázal dresy
Vejmelka přinesl ukázat reprezen-

tační dres a dres svého zámořského 
klubu. Žáci školy si také mohli pro-
hlédnout bronzovou medaili, kterou 
Vejmelka získal s českým týmem na 
letošním mistrovství světa ve Finsku. 

Připomněl, že v NHL odchytal 52 
zápasů a pak dostal pozvánku právě 
do reprezentace. V boji o bronzovou 
medaili Češi porazili Spojené státy 
osm ku čtyřem a medaili získali po 
dlouhých deseti letech. 

Pak nastal čas dotazů a první se 
zeptal učitel David Hort, jak si Vej-
melka zvykl v zámoří a jak na tom 
byl s angličtinou. Ten přiznal, že 
angličtina, se kterou se tam setkal, 
se liší od té, kterou se učil ve škole. 
„Američané mají jiný přízvuk a zpo-
čátku bylo těžké se domluvit,“ připus-
til Vejmelka. 

Netajil, že byl v týmu jediný Čech, 

ale díky píli po třech měsících 
neměl s tamní angličtinou problé-
my. Přece jen mu pomohly i zákla-
dy ze školy. Poznamenal, že Arizona 
je poušť, ale jsou tam i hory a dá se 
tam lyžovat.

Další otázka zněla, zda by brankář 
nechtěl v zámoří nastupovat za jiný 
klub. Připustil, že by se tomu nebrá-
nil, ale v Arizóně je spokojený, pro-
tože je to tým který mu dal šanci, a 
nějaký rok by za něj chtěl chytat.   

Další otázka směřovala na stra-
vu a Vejmelka odpověděl, že doba, 
kdy se tato otázka neřešila, je pryč. 
Hokejistům připravuje jídlo kuchař, 
když připraví snídani, oběd i večeři.

„Dnes je to velice důležité, abyste 
měli potřebnou dávku energie. Díky 
kuchaři je to jednodušší, než kdybych 
si měl vařit sám, a můžu se soustředit 
jen na hokej,“ odpověděl. 

Další dotazující se ptal na cíle. 
Brankář by se určitě chtěl probo-
jovat v zámořské lize do play off 
a s českým týmem vybojovat dal-
ší medaile. Další otázka se vráti-
la k jídlu, na jaké se těšil Vejmelka 
doma.

Rád guláš
„Tak určitě to byl guláš, a já mám 

rád všechna česká jídla. Snažím se 
stravovat zdravě, ale domů jsem se 
těšil na ta nezdravá jídla,“ přiznal 
Vejmelka. Další otázka, co další 
sporty.

Odpověděl, že se věnoval i atleti-
ce, nyní hodně jezdí na kole. Dětem 
doporučoval jakýkoli sport, který 
je baví a který dělají rády. Je to roz-
hodně lepší než sedět doma u počí-
tače a hrát hry. Je to i o tom, že se 
člověk lépe sžije s kolektivem. 

Pokud jde o zámořské vzory, 
v dětství Vejmelka sledoval New 
York Rangers. Hraje v nejznáměj-
ší a jedné z nejhezčích hal Madison 
Square Garden. První zápas v NHL 
Vejmelka odehrál v listopadu minu-
lého roku proti Buffalu Sabres a Ari-
zona prohrála na nájezdy dva jedna. 
„Bral jsem to jako výhru, byl to pro 
mě zážitek,“ poznamenal. 

Další dotaz zněl, zda je pro hokej 
dobrá všeobecná tělesná příprava. 
„Pohyb jako takový je důležitý. A jed-
no, na jaký sport se jednotlivec zamě-
ří. Mě v dětství bavil jakýkoli sport, to 
doporučuji i vám,“ odpověděl Vej-
melka. 

David Hort připomněl, že Vejmel-
ka kromě dvou titulů s Kometou 
Brno a bronzu z letošního mistrov-
ství světa má i stříbrnou medaili 
z mistrovství světa do 18 let. Teh-
dy mladé hokejisty trénoval Robert 
Reichel, olympijský vítěz z Nagana 
z roku 1998. 

Dobrý prospěch
„Když mě trénoval a poprvé mě 

potkal, okamžitě se zeptal, jak mně 
to jde ve škole. A řekl mi, když nebu-
deš mít výsledky ve škole, hokej hrát 
nemůžeš. A protože jsem chtěl hokej 
hrát, snažil jsem se mít i výsledky ve 
škole, i když mě lákalo se tomu nevě-
novat,“ poznamenal Vejmelka. 

Doplnil, že ne každý bude vrcho-
lový sportovec, a pak je škola velice 
důležitá. Na další dotaz odpověděl, 
že Stanleyův pohár ještě neviděl a i 
jeho snem je zvednout ho nad hla-
vu, ale k tomu vede ještě dlouhá 
cesta a je velice těžké tento pohár 
vyhrát. Ale věří, že se mu to jednou 
povede. 

Poukázal, že Arizona je slabší 
celek, a proto čelí většímu počtu 
střel. Připustil, že utrpěl i některá 
zranění, i když žádné nebylo vážné. 
Velkou zásluhu na tom má i kvalit-
ní výzbroj. Oblíbení soupeři jdou ti 
slabší.

Bruslení obrečel 
Na začátky v Třebíči má ty nejlepší 

vzpomínky, i když mu v útlém věku 
nešlo bruslení a obrečel to. Zpočát-
ku mu vše nešlo podle představ, ale 
to dokázal pílí překonat. Netajil, že 
každý gól ho mrzí. 

„Základ je to hodit za hlavu a dál 
se soustředit na hru,“ vyjádřil se Vej-
melka.  To samé platí o zklamá-
ní z prohry. Další dotaz směřoval k 
tomu, co se dělo v kabině po pro-
hrané první třetině boje o bronz.

„Řekli jsme si, že to musíme oto-
čit, a opravdu se nám to podařilo,“ 
odpověděl Vejmelka. Připomněl, že 
to byl poslední zápas sezony, a i to 
přispělo k většímu odhodlání něco 
s výsledkem udělat. 

Vyznal se i z lásky ke svému rod-
nému městu, kam by se chtěl jed-
nou vrátit a rád se sem stále vra-
cí. Vzpomněl i na zápas, kdy jeho 
tým obdržel devět gólů, v němž ale 
v brance střídal svého kolegu. 

Pokud jde o tři vrcholy, mistrov-
ství světa, olympiádu a Stanley cup, 
je rád, že už má z mistrovství svě-
ta medaili, a stojí před ním cíl je 
vyhrát. „Vyhrát olympiádu je urči-
tě také velký úspěch a vyhrát NHL, 
Stanley Cup je ten největší. Rozhod-
ně nejde vyhrát všechny během jedno-
ho roku a k vrcholu v NHL vede ještě 
dlouhá cesta,“ naznačil Vejmelka.  

Pokud jde o trenéry, v Americe jej 
trénuje Kanaďan a finského trenéra 
národního týmu hodnotí jako klid-
ného člověka, který má již něco za 
sebou. „Ta medaile ukazuje, že to byla 
dobrá volba,“ podotkl Vejmelka. 

Žáci školy na závěr odměnili Karla 
Vejmelku bouřlivým potleskem. Ten 
poděkoval řediteli za pozvání a všem 
popřál, aby se jim dařilo ve škole i 
sportu. Pak už nastal čas na fotogra-
fování a podpisy. 

Vejmelka: Píle je velice důležitá

BRONZOVÝ medailista z Mistrovství světa ve Finsku se ochotně zájemcům 
podepsal. Foto: Antonín Zvěřina
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Dny architektury v Cent-
ru tradiční lidové kultury 
nabídly pohled na vesnické 
stavby. 
� Antonín Zvěřina

Dny lidové architektury v Třebíči 
přinesly zajímavou výstavu a pou-
tavou přednášku. Kraj Vysočina se 
dá zhruba rozdělit do dvou částí, té 
severní dominují dřevěné roubené 
stavby, té jižní kámen a cihly. Je to 
dáno dostupným stavebním mate-
riálem. 

Pokud jde o orientaci staveb, dělí 
se na štítové a okapové, což je delší 
část stavení viditelná z volného pro-
stranství. Kraj Vysočina má zhruba 
tři tisíce kulturních památek, celá 
republika 40 tisíc. Top představují 
národní kulturní památky, jichž je 
v kraji patnáct.

Z nich dvě se věnují lidové archi-
tektuře. Jedná se o Štáflovu chalupu 
v Havlíčkově Brodě, kterou vlastní 
město, a Michalův statek v Pohledi 
u Světlé nad Sázavou patřící obci. 
Obě památky jsou přístupné veřej-
nosti, ve Štáflově chalupě se nachá-
zí antikvariát a skautská místnost. 
Pochází z 15. století, což je oprav-
dový unikát, v okolí se nachází 
stavby podstatně mladší.  

V Humpolci se část města jmenu-
je Zichpil, která sice není národní 

kulturní památkou, ale z hlediska 
lidové architektury je velice zajíma-
vá. Zachoval se tam domek, který 
město upravilo, a v nedaleké vzdá-
lenosti i toleranční kostel. 

Ten patří k zachovalejším stav-
bám i co se týče vnitřního vybave-
ní. Dochované jsou lavice, oltář, 
kazatelna, a obě památky lze nav-
štívit v rámci skanzenu nazvaného 
právě Zichpil. 

Dřevěné zvonice
Další drobné stavby vycházely 

z kláštera Želiv, jednalo se o Boží 
muka či dřevěné zvonice, což je 
charakteristické právě na Humpo-
lecku. Nachází se i v jiných částech 
kraje, ale v tomto koutu je jich nej-
víc. 

Expozice připomněla i obce Krát-
ká a Křižánky na Žďársku, kde stojí 
za zhlédnutí památkové zóny. Obě 
leží v Chráněné krajinné oblasti 
Žďárské vrchy. Krátká je malinká 
vesnička, kde lze napočítat asi 20 
stavení a vznikla díky tomu, že se 
v okolí těžila železná ruda. 

V jednom z domů se nachá-
zí výstava připomínající historii 
oblasti i přírodu. Kolem je něko-
lik naučných stezek, po jedné se 
zájemce dostane až do Křižánek.

Ty leží na řece Svratce a dělí se na 
České Křižánky a Moravské Kři-
žánky, právě tam prochází hranice 
mezi těmito zeměpisnými útvary. 
Katastr i osídlení patří k největším 
v kraji, pokud jde o rozlohu. Oblast 
se vyznačuje řemeslem pilnikářství, 
což ukazuje stezka po obci. Domy 
jsou ale v soukromém vlastnictví a 
prohlídka záleží na libovůli majite-
lů. 

Zajímavost nabízí i obec Mrá-
kotín na Jihlavsku, kde vznikly zíd-
ky vytvořené z kamene, aniž by 
stavitelé použili pojivo. Dva pane-
ly také naznačily, kdy se obyvate-
lé nemovitostí z hlediska historie 
dopouštějí přehmatů, či nikoli.

Štuková výzdoba 
Jedinou přednášku na Dnech 

lidové architektury měl Ivan Minář 
a jmenovala se Štuková výzdoba 
vesnických staveb na Třebíčsku.  
V úvodu upozornil, že pracuje ve 
středočeském památkovém ústavu. 

„Kraji Vysočina jsem se věnoval 
ve volném čase, což mi umožňovalo 
směřovat svůj zájem na věci, které mě 

zajímají. K tomuto kraji mám velice 
blízký vztah, ten jsem si prohluboval 
během studií,“ naznačuje Minář. 

Poukázal, že období štukové 
výzdoby se datuje do konce 18. 
století a zejména století 19. Mno-
ho stavení ji ale ztratilo během růz-
ných přestaveb zejména v minu-
lém století. Na Třebíčsku se takové 
domy nacházejí v památkové rezer-
vaci Dešov a památkové zóně 
Boňov. 

„Ještě vím asi o deseti vesnicích, o 
kterých se dá říct, že se tam nachází 
historická zástavba. Tradiční zástav-
ba ale mizí a památková péče je vní-
maná jako bubák, protože v těch 
zmiňovaných vesnicích se objekty pře-
stavovat nedají,“ pokračuje Minář.

Zdůrazňuje, že štítovými zdobe-
nými domy se pyšní zejména již-
ní Čechy, ale vůbec není pravda, 
že je lze najít pouze tam. To uka-
zuje například dům ve Starči, krás-
ně jsou tyto původní štíty vidět na 
fotografiích Ondřeje Knolla, které 
má ve sbírkách Muzeum Vysočiny 
Třebíč. 

„Na nich je vidět krása tehdejšího 
venkova, kterou obyvatelé považova-
li za běžnou. Stejně tak tomu bude u 
dnešní zástavby za sto let. Myslím si, 
že tehdejší venkov byl nejhezčí,“ pře-
mítá Minář.

Fotograf Knoll 
Pokud jde o Ondřeje Knolla, 

v jeho době nebylo fotografování 
běžnou záležitostí, chvíli to trvalo, 
a tak není divu, že je na nich často 
zachyceno mnoho obyvatel, kteří 
přišli ze zvědavosti se podívat, co 
se tam děje. 

Za velice významné považuje, 
pokud se na štítu zachovala datace, 
kdy byl postaven. Osobně si mys-
lí, že by celá tematika stála za bližší 
zpracování, osobně na to nemá 
tolik času. Připomíná, že štuková 
výzdoba je vlastně výtvarné umění. 

„Když jsem si jednou fotil takový 
objekt v Dešově, vyběhl majitel a chtěl 
mě inzultovat a křičel, že vše omlátí. 
To jen pro ilustraci rozdíl mezi názo-
rem odborným a laickým,“ usmívá se 
Minář. 

Připouští, že často se při mapová-
ní vydával za krajského úředníka, 
vůči kterým nemají lidé až tak vel-
kou averzi. Památkáři jsou vnímáni 
jednoznačně negativně. Pak se mu 
stává, že jeden rok objeví nějaký 
unikát, který za rok již neplatí. 

Velice si považuje majitelů domů 
v Ohrazenicích, místní části Jaro-
měřic nad Rokytnou, kde nejsou 
nemovitosti památkově chráněny, 
a přesto vykazují pěknou štukovou 
výzdobu. „Chtěl jsem, aby byla obec 
vyhlášena za památkovou zónu, ale 
po zkušenostech nevím, zda je to reál-
né,“ říká Minář. 

Přednášku Ivo Mináře doprováze-
la řada fotografií, které připomína-
ly historii i současnost. A účastníci 
určitě již nebudou projíždět Tře-
bíčsko bezmyšlenkovitě, ale třeba 
se někde zastaví a na některý dům 
se podívají.  

VÝSTAVA lidové architektury na vesnicích budila zaslouženou pozornost.
 Foto: Antonín Zvěřina

Vesnice nabízí mnoho zajímavostí
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řebíčská nemocnice slaví 120 let a v sobotu 10. 
září pořádá Den otevřených dveří, a proto se 
sluší zavzpomínat na tento zdravotní ústav. 

Bylo mi 16 let, pracoval jsem tehdy v samostatném 
střítežském zemědělském družstvu o prázdninách a 
čas jsme trávili společně s kamarádem Lubošem coby 
natěrači na střeše.

Nudnou práci jsme si chtěli zpestřit a nenapadlo 
nás nic lepšího, než přes plot z plechu přelézt do sou-
sední zahrady a osvěžit se trochou třešní. Bohužel 
jsem se zachytil o plot tak nešťastně, že jsem si roztrhl 
všechny prsty na levé ruce. 

Polili mi to v kanceláři nějakou vodičkou a přes můj 
velký odpor, večer se konala v sousedních Kožichovi-
cích zábava a já byl platonicky zamilovaný do jed-
né spoluobčanky, se rada starších usnesla, že to chce 
sešít.

Nakonec jsem s tím souhlasil, a tak jsem se ocitl ješ-
tě na staré chirurgii, kdy v parčíku před budovou se 
všichni mohli těšit z jezírka. Příliš dlouho jsem neče-
kal, byla sobota, v mužstvu se ten den pracovalo, ale 
vzal si mě do parády lékařský personál.

Sestřička a mohutný pan doktor s mohutným kní-
rem. První jeho otázka zněla, cos dělal, a zatím-
co mně sestřička do ran píchala roztok proti bolesti, 

pekelně to bolelo, onen muž mi spílal, co jsem to za 
kluka z vesnice, že neumím přelézt plot, a když už 
jsem takový nešika, proč jsem nepřinesl něco třešní. 

Pro silnější slovo si nešel daleko a ve spílání jasně 
zněl dobrácký podtón. Ránu mi sešil a vyprovodil slo-
vy, že si mám dávat příště větší pozor. Tím mužem 

byl doktor Nováček, a nebylo to naposledy, co jsme 
stanuli tváří v tvář, naštěstí i jako kamarádi. Ty třeš-
ně mu ale dlužím dodnes. 

Večer jsem samozřejmě s ofačovanou rukou na 
zábavu šel, v ráně mně škubalo a cítil jsem se jak 
husa před Martinem, takže jsem musel mít ruku 
neustále nad hlavou, a uznejte, jak můžete tančit 
ploužák a vinout se k dívce svého srdce, když je ruka 
kdesi v oblacích. 

Podruhé jsem se dostal do nemocnice, když už jsem 
pracoval v zemědělském družstvu Kožichovice coby 
technik. A tan den byla velká sláva, pro družstevníky 
se otevřela nová kuchyň s jídelnou. Strana se postara-
la o své pracující, kteří houfně nové služby využili.

Jenže jen několik desítek minut po pozření oběda 
jsem začal pociťovat v žaludku velkou bolest a kroutil 

se jak had, když mu šlápnou na ocas. Moji kolegové 
si toho všimli a nabádali mě, abych si s tím nezahrá-
val a vyhledal lékařskou pomoc. Bolest se zvětšova-
la, a tak jsem byl odvezen do nemocnice, kde per-
sonál konstatoval, že jsem si podráždil slepé střevo, 
a uložili mě na lůžku, kde leželo asi dvacet dalších 
pacientů.

Na bříško jsem dostal led a celou noc se dál kroutil 
a zadržoval bolestné vzdechy, abych nerušil šťast-
nější spolubydlící. Druhý den jsem šel pod kudlu, 
a protože jsem v té době hrál v bigbítové kapele a 
v sobotu jsme měli produkci, podepsal jsem urychle-
né propuštění s připomínkou, abych si nezahrával a 
aspoň nic těžkého netahal. 

V družstvu měl můj odvoz velký ohlas, téměř 
všichni družstevníci se z dalších obědů odhlási-
li, nechtěli riskovat, že se také octnou v nemocnici. 
Předseda zuřil a bylo mně to přičteno k tíži, což vyvr-
cholilo mým odchodem od zemědělství, aniž by jedna 
či druhá strana utrpěly výraznou ztrátu. 

K nemocnici se ještě někdy vrátím, jen na závěr, 
vždy jsem se v této instituci setkal s velmi dobrým pří-
stupem personálu, nemohu si stěžovat na stravu. To 
jen tak na okraj, že tam pracují odborníci, ale taky 
jenom lidé.  Antonín Zvěřina

První nemocniční případy

Tak plynul čas...

T

Kromě promítání na zámec-

kém nádvoří divákům přálo 

pod širým nebem počasí. 

� Antonín Zvěřina

Letošní letní promítání se v Třebíči 
uskutečnilo na třech místech, v par-
ku zámeckého areálu, na Sokolském 
stadionu a zakončeno bylo před 
Základní školou a Mateřskou školou 
Na Kopcích.

„Nejvíce navštěvovanějším místem 
byl Sokolský stadion, což byl i náš 
záměr. Zde jsou nejlepší podmínky pro 
promítání pod širým nebem,“ infor-
moval vedoucí kina Pasáž Zdeněk 
Mládek. 

Následuje promítání Na Kopcích 
a nakonec zámecký areál. „To, že 

promítání v zámeckém areálu mělo 
nejslabší návštěvnost, bylo zapříčině-
no hlavně počasím, jednou jsme kvů-
li bouřce nepromítali vůbec a dvakrát 
déšť předčasně promítání ukončil,“ 
upozornil Mládek.

Nejvíc přilákal diváky film Vyše-
hrad, 864 návštěvníků, na druhém 
místě se umístila pohádka Tajemství 
staré bambitky 2 s počtem 603 divá-
ků, na třetím místě film Po čem muži 
touží 2  v počtu 407 návštěvníků. 

Pro bramborovou medaili si těsně 
doběhl Zátopek v počtu 402 divá-
ků. Všechny tyto filmy se promíta-
ly na Sokolském stadionu. Celková 
návštěvnost letního kina činila 4182 
diváků. Příští rok se letní kino vrátí 
na zrekonstruované Karlovo náměs-
tí.

LETNÍ kino se promítalo na třech místech, i v lokalitě Na Kopcích.
 Foto: Antonín Zvěřina

Letní kino diváky lákalo

Příprava na svátost biřmová-
ní začne v pátek 23. září v 19 hodin 
v kostele sv. Martina. Připravovat se 
mohou všichni od 14 let. Horní hra-
nice není omezena.

Biskupství brněnské otevře na 
podzim Teologický kurz pro nejšir-

ší katolickou veřejnost. Bude pro-
bíhat od října 2022 do června 2023 
v Brně, 16 sobotních setkání od 9 
do 15 hodin. Kurz je vhodný pro 
zájemce, kteří si chtějí rozšířit své 
náboženské vzdělání. Přihlášky se 
podávají nejpozději do 15. září.   -zt-  

Třebíčskou stopu mají Slavnos-
ti jeřabin, které se konají ve Žďáře 
nad Oslavou. Letošní 28. Ročník se 
nese ve znamení tři století poutního 
kostela na Zelené hoře. Součástí je 
výstava Hvězda mezi hvězdami, kte-
rou si zájemci mohou prohlédnout 
v budově Staré radnice a kapli sv. 
Barbory.

Mezi vystavujícími je třebíčský 
výtvarník Zdeněk Šplíchal. Výstava 
potrvá do 18. září. 

Od 11. září do 16 října se Zde-
něk Šplíchal představí v Městském 
muzeu a galerii v Dačicích. Verni-
sáž začíná 11. září v patnáct hodin. 
  -zt-  

Začne příprava na biřmování 

Ve Žďáře vystavuje Z. Šplíchal
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Petr 
Buchníček

Šachy jsou oblíbenou hrou 
milionů lidí. Petr Buchníček 
(v minulém čísle jsme mylně 
napsali jeho jméno) patří 
k mezinárodním rozhodčím, 
který se potkává se všemi 
hvězdami šachového světa. 
� Antonín Zvěřina

Co to vlastně obnáší, být meziná-

rodním šachovým rozhodčím?

I šachy mají svá pravidla a rozhodčí 
je od toho, že je hráči dodržují. 

Jaká pravidla?

Jedno z pravidel hovoří o tom, že 
všechny tahy se musí provádět jednou 
rukou, nesmí se hrát obouruč, což čas-
to dělají děti nebo amatéři. Na vrchol-
né úrovni se musí partie zapisovat, 
hraje se s časovou kontrolou. Platí pra-
vidla, jakým způsobem lze nabídnout 
remízu. A rozhodčí dohlíží, aby u hry 
byl klid, byly ty správné podmínky pro 
hru. 

Tady jsou podmínky splněny?

Tyto akce mají spíš ráz společenský, 
takže se mnoho pravidel nedodržu-
je. Ten, kdo hraje simultánku, požádá 
hráče, aby tah prováděli, až on přijde 
k šachovnici. 

Jak dlouho se taková simultánka 

hraje?

Tady se hraje bez hodin, takže podle 
síly protivníků, někdy k šachovnicím 

přistupují další hráči a trvá i několik 
hodin. 

Jak vy jste se dostal k šachům?

Začal jsem chodit do šachového 
kroužku ještě v třebíčském Domě 
pionýrů. Zhruba v osmi letech jsem 
se zaregistroval v šachovém oddílu 
v rámci Spartaku Třebíč, a už jsem u 
toho zůstal. 

Jakých jste dosáhl úspěchů?

Vyhrál jsem Akademické mistrovství 
Slovenska, což mně umožnilo zúčast-
nit se univerziády. To byla zajímavá 
zkušenost. Několikrát jsem se zúčast-
nil týmových soutěží. Větších úspěchů 
jsem dosáhl v korespondenčním šachu 
a díky šachům jsem se dostal až do 
pozice šachového rozhodčího. 

Tam jsem se dostal na Mistrovství 
Evropy mládeže, byl jsem na mistrov-
ství světa v bleskovém šachu ve Varša-
vě. To byla velká zkušenost, protože 
mezi špičkové hráče se divák nedosta-
ne. Dostal jsem se do blízkosti i sou-
časného mistra světa.

Dá se vůbec v šachách ještě něco 

Šachy jsou stále oblíbenou zábavou

Stavební úpravy budov stravovací-
ho provozu a administrativy v třebíč-
ské nemocnici by měly do budoucna 
přinést výrazné energetické úspory. 

„Zateplením objektů, výměnou výpl-
ní otvorů a následným vyregulová-
ním otopné soustavy by mělo dojít ke 
snížení spotřeby energie na vytápění v 
průměru o 43 procent a snížení emi-
sí skleníkových plynů o 40 procent,“ 
vyjmenovává náměstkyně hejtmana 
pro regionální rozvoj Hana Hajnová.

„Spotřeby energií sledujeme průběž-
ně a splnění předpokládaných úspor 
budeme dokládat na základě odečtů 

skutečných spotřeb energií a faktura-
cí v rámci zavedeného energetického 
managementu minimálně po ročním 
provozu,“ doplňuje.

Projekty na snížení energetické 
náročnosti budov nazvané „Úspory 
energií - Nemocnice Třebíč, admi-
nistrativa (budova N)“ a „Úspory 
energií - Nemocnice Třebíč, stra-
vovací provoz (budova K)“ byly 
spolufinancovány Evropskou unií 
– Fondem soudržnosti v rámci Ope-
račního programu Životní prostředí, 
a to částkou 7,25 milionu korun.  

 -zt-

Snížili energetickou 
náročnost objektů v nemocnici

nového vymyslet?

Určitě ano. Ty šachy jsou sice teore-
ticky spočítatelná hra, protože je ome-
zený počet figurek a polí, ale zatím na 
to současné počítače nestačí. I kdyby 
to dokázaly spočítat, tak si to člověk 
nezapamatuje. 

To by znamenalo, že by se nedalo 
hrát proti počítači, ale lidé proti sobě 
by mohli hrát. Není v silách člověka si 
vše zapamatovat. V zahájení jsou pro-
pracované varianty, špičkový hráči prv-
ních dvacet třicet tahů hrají z domá-
cí přípravy a až potom se dostávají do 
situace, kdy začínají přemýšlet. 

Pořád jsme jenom lidi, máme 
nějakou povahu, nějakou náladu. Před 
deseti lety to vypadalo, že většina partií 
skončí remízami, ale hráči začali hrát 
trochu agresivněji a vše to změnilo. U 
korespondenčního šachu to samozřej-
mě tak není.   

Prý jsou i hráči, kteří soupeře hod-

notí třeba podle horoskopu.

Znám takové, ale většinou si šachista 
dohledá poslední partie svého soupeře 
a podle toho se připraví. Tohle se učí 
už od útlého věku. 

Pamatujete si zápas minulého sto-

letí, Sověta Spasského a Američana 

Fischera v roce 1972 v islandském 

Reykjavíku?

Tak to jsem ještě nebyl na světě, ale 
četl jsem o tom hodně. O obou šachis-
tech i jejích sekundantech. Fischer měl 
za sekundanta Čecha Kaválka, který 
emigroval do Německa za otcem. Fis-
cher byl podivín a zemřel v ústraní. 
Hrob má právě v Reykjavíku. 

V té době to musela být výraz-

ná událost. První uznaní mistři svě-
ta byli rodáci z Čech. Pak nastoupila 
éra sovětských mistrů. Zápas se hrál 
v období studené války a Fischer tuto 
hegemonii prorazil. 

Dnes je mistr světa Nor Magnus 
Carlsen. Ale v tehdejších zemích 
Sovětského svazu mají šachy velkou 
popularitu stejně jako třeba v Indii. 
Ten zápas v Reykjavíku velmi ovliv-
nila i skutečnost, jak si Fischer kladl 
nestandardní požadavky. Ale umožnil 
dalším šachistům se hrou živit, i když 
to není tenis nebo golf. 

Co byste doporučil dětským 

šachistům v jejich začátcích?

Chce to píli, nic není zadarmo. Výho-
dou je zkušený trenér. Může nasměro-
vat, ušetří mu mnoho času. Dnes jsou 
samozřejmě k dispozici i jiné prostřed-
ky, jsou databáze partií v počítači. Bez 
trenérského zázemí to ovšem nejde. 
Velice důležité je vymyslet plán ve 
střední hře. 

Mají šachisté oblíbené nějaké prů-

povídky?

Tak to určitě, jsou všeobecně známé 
či lokální. V třebíčském klubu se tra-
dovala Kopečného kombinace, která 
objektivně byla chybná, ale mnohdy 
vyšla. U partií si i rád zpíval, což samo-
zřejmě u soutěžních utkání nešlo. ¨

Mrzí vás, že se šachy nehrají 

v kavárnách, v restauracích?

Dříve se oficiální akce konaly v těch-
to zařízeních. Věřím tomu, že se obliba 
vrací. I tam. A pak, k takovým volným 
partiím i pivko patří.        
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Kandidáti
SPD a Trikolory
do komunálních voleb v Třebíči MUDr. Václav Lhotský

71 let, Lékař – gynekolog

Člen SPD

1

Mgr. Simona Kafoňková
53 let, Tajemník České lékařské komory

Členka Trikolory

2

Ing. Vasil Markovský
75 let, Vedoucí projektant

Navržen SPD

3

Pavel Šabata
72 let, Bezpečnostní specialista ČD

Člen SPD

4

Dorian Mládek
45 let, Tiskař - operátor

Člen Trikolory

5

Jiří Oborný
39 let, Člen zásahové jednotky

Člen SPD

6

Tomáš Michálek
35 let, Odb. prodejce v oboru VTP

Člen Trikolory

7

Ing. Michal Galbavý
40 let, Realitní makléř

Člen SPD

8

Jaroslav Sysel
61 let, Živnostník v oboru autoelektro

Člen Trikolory

9

Michal Růžička
54 let, Manažer

Navržen SPD

10

Ing. Zdeněk Kapoun
69 let, Důstojník AČR v.v.

11

Jana Hrachovinová
35 let, Administrativní pracovník

Navržena Trikolorou

12

Navržen SPD

Jan Bokšay
70 let, Projektový manažer

Navržen SPD

13

Rudolf Řezáč
47 let, Výrobní mistr

Člen SPD

14

Aleš Sapík
33 let, Tiskař – operátor

Navržen Trikolorou

15

www.lepsitrebic.cz

Vážení občané Třebíče, drazí voliči, 
jak jste již mohli zaregistrovat, v letošních komunálních volbách 
spojili SPD a TRIKOLORA své síly a společně se budeme ucházet  
o Vaše hlasy. Proč? A proč volit zrovna nás?

Jsme jedni z velmi mála vlasteneckých stran, které staví českého 
občana a Českou republiku na první místo. Naše priority se 
v mnohém neliší a své síly jsme spojili, aby přestalo docházet 
k tříštění volebních hlasů a oslabování národoveckých stran 
a hnutí, jak k tomu docházelo v minulých volbách.

V letošních komunálních volbách budeme moci nejen vystavit 
současným vládním stranám vysvědčení, ale také zvolit si na 
radnici zastupitele, kteří budou naslouchat občanům Třebíče, 
reflektovat jejich přání a bez politického klientelismu realizovat 
plány a projekty, které usnadní a zpříjemní život v našem městě.

Věříme, že poctivou prací a úsilím spolu dokážeme 
heslo LEPŠÍ TŘEBÍČ dovést ke spokojenosti nás všech. 
Český občan, Česká republika a občan Třebíče 
pro nás bude vždy na prvním místě!

Proč kandidujeme? Naše volební desatero
Bytová výstavba

Vytvoříme vhodné pomínky pro 
individuální i hromadnou výsavbu.

Doprava ve městě

Vybudujeme více parkovacích míst 
a zkvalitníme současný systém MHD, 
omezíme kolony.

Kvalitní školství bez ideologií

Zabráníme ideovému ovlivňování dětí 
základních a mateřských škol.

Více sportu do 
mimoškolních aktivit

Podpoříme sportovní činnost 
mládeže, především kolektivní sporty.

Bezpečnost ve městě

Zajistíme, aby prevence 
a represe byla vyvážená.

1

2

3

4

5

Kultura a volnočasové služby
pro všechny generace

Zajištění kultury otevřeme soukromému 
sektoru.

Městská zeleň, sady, 
parky a lesoparky

Budeme pokračovat v revitaizaci sadů, 
parků a lesoparků.

Třebíč app

Vytvoříme aplikaci s informacemi, 
děním a výhodami pro občana v mobilu.

Podporujeme rozšíření JE Dukovany 
a návazné infrastruktury

Jádro považujeme za čistý zdroj energie.

Jsme jednoznačně pro zachování 
české koruny!

Česká koruna je znakem naší státní 
suverenity a státním symbolem.

6

7

8

9

10

SPD s podporou Trikolory

16. Veronika Řezáčová
33 let, Kontrolorka výrobní kvality

Navržena SPD

17. Milan Pohl
40 let, Technická podpora 

Člen SPD

18. Martin Hladík
42 let, Finanční poradce

Člen Trikolory

19. Miloš Solař
70 let, Podnikatel v pohostinství

Navržen SPD

20. Erik Filo
32 let, Obráběč kovů

Navržen SPD

21. Marek Rejtar
40 let, Projektový manažer

Navržen Trikolorou

22. Stanislav Haman
69 let, Dělník

Člen SPD

23. Radomír Hlaváček
64 let, Řidič MHD

24. Petr Votava
45 let, Živnostník v oboru elektroinstalací

Navržen TrikolorouNavržen SPD

25. Štěpánka Blažková
54 let, Dělnice obuv. průmysl

Navržena SPD

26. Ladislav Milostný
58 let, Majitel obchodu s motor. vozidly

Navržen SPD

27. Adrian Mládek
34 let, Servisní technik

Navržen SPD
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Veřejnou zakázku na revitalizaci zim-
ního stadionu vyhlásilo město Třebíč. 
Předpokládaný termín stavby zadava-
tel stanovil od 3. dubna 2023 do 30. 
června 2025, stavba bude trvat dvě 
sezóny.

„Budova samotná, ledová plocha, elek-
trické rozvody, ale třeba i zázemí pro 
hráče i diváky, je v neutěšeném stavu. 
Pokud bychom zimák neopravili a nepři-
způsobili jej tak současným potřebám, 
do pár let by se musel zavřít a Třebíč by o 
stadion přišla. Tohle nechceme dopustit. 
Hokej je ve městě i v celém regionu velmi 
populární sport a zimák je využívaný na 
maximum. Byla by škoda nechat stadion 
zchátrat,“ uvedl důvody opravy staros-
ta města Pavel Pacal.

Projektová příprava na rekonstruk-
ci trvala čtyři roky. Stavba zahrnuje 
kompletní rekonstrukci zimního sta-
dionu, včetně veškerých technologií. 
To znamená samotnou budovu včet-
ně střechy a vnitřních částí, vzducho-
techniku, vytápění, chlazení, ledovou 
plochu, elektronické systémy, gastro 
technologie, interiér, mobiliář, terén-
ní úpravy areálu, vodovod, kanalizaci, 
plyn, teplovod, elektřinu a další.

Předpokládané náklady na kom-
plexní rekonstrukci jsou 530 milio-
nů korun. Město požádalo o dotace 
Národní sportovní agenturu i Kraj 
Vysočina. Dotace mohou pokrýt až 
130 milionů korun.  -zt-

Rekonstrukce se dotkly škol
Krajské střední školy o prázdninách procházely plánovanými opravami. 

Stavební firmy využívaly doby školního volna k provedení nejen běžných, ale 
i mimořádných prací. Kromě malování, generálních úklidů, drobných úprav 
a revizí šlo o náročné výměny střech, elektroinstalací, odpadů nebo opravy 
fasád. 

Střední škola stavební Třebíč má od září nově opravenou tělocvičnu a 
nádvoří celkem za zhruba 27 miliónů korun, v novém cvičí i na třebíčském 
gymnáziu. Tamní obchodní akademie a hotelová škola otevře rekonstruova-
né kadeřnictví.  -zt-

Opraví zimní stadion
Pouť u Kostelíčka se koná v neděli 

11. září. Od 14.30 hodin tam zahrají a 
zazpívají Svatojánští broučci z Náměš-
tě nad Oslavou. Od 16 hodin začne 
rozhor s ředitelem Oblastní charity 
Třebíč Petrem Jaškem a vedoucími 
středisek v rámci 30. výročí charity. 
Zazní i svědectví klientů. V 17 hodin 
program pokračuje modlitbou sv. 
růžence a o půl hodiny později začíná 
mše svatá. 

Od středy 7. září začíná opět pravi-
delná středeční svátost smíření a pravi-
delný výstav Nejsvětější Svátosti Oltář-
ní v kostele sv. Martina. Od čtvrtku 1. 
září je opět otevřený kostel sv. Martina 
od pondělí do pátku od ranní mše sva-
té do 16 hodin. 

Český kněz v Indii - výstava v koste-
le svatého Martina v Třebíči potrvá do 
21. října. Český salesiánský kněz P. Jan 
Med, apoštol hudby a tisku, apoštol 
chudých, se narodil 13. dubna 1916 v 
Jihlavě. 

Ve svých třinácti letech odešel k sale-
siánům do Fryštáku. Noviciát konal ve 
Svatém Beňadiku na Slovensku. První 
sliby složil 31. července 1934. V roce 
1935 se vydal do Indie, kde byl 7. led-
na 1943 vysvěcen na kněze. 

Byl učitelem, formátorem, šest let 
provinciálem, milovníkem hudby, pět 
let působil jako novicmistr a misionář-
průkopník. Stál u mnoha duchovních 
povolání. Byl misijním průkopníkem v 
horách dvou indických států v severo-
východní Indii. Byl známý jako horlivý 
a velkodušný muž. Zemřel 25. 1. 2011 
v indickém Imphalu ve věku 95 let.

Pěší pouť z Třebíče do Přibyslavic 
se uskuteční v sobotu 3. Září, začne 
požehnáním poutníkům v 13.30 u 
baziliky. Kalendář třebíčského děkan-
ství 2023 je k dostání v kostelích za. 
Českobratrská církev evangelická zve 
na instalaci bratra faráře Filipa Boháče 
v neděli 11. září od 15 hodin v evan-
gelickém „zeleném“ kostele v Třebíči 
v Bráfově ulici.  –zt-

Jarmark nabídne ukázku řemesel 
Řemeslnický jarmark se uskuteční v sobotu 17. září na dvoře i uvnitř Cen-

tra tradiční lidové kultury v Třebíči. S ukázkami své práce se představí řeme-
slníci z Vysočiny a Dolního Rakouska. Návštěvníci se seznámí nejen s krásou 
řemesel, ale sami si vyzkoušejí dovednosti kováře, šindeláře, koláře, řezbáře, 
košíkáře, proniknou do tajů drátkování nebo ochutnají čerstvě upečené kolá-
če. Součástí programu budou i tvořivé dílny pro rodiny s dětmi a vystoupení 
harmonikáře či folklórního souboru z Rakouska.  –zt-

U Kostelíčka bude pouť

Atlet Spartaku Třebíč Ondřej Vese-
lý, bronzový z MČR juniorů v běhu 
na 400 m překážek, se úspěšně 
zúčastnil mistrovství světa juniorů, 
které se konalo v kolumbijském Cali. 
Ne sice ve své hlavní disciplíně, ale 
jako člen obou čtvrtkařských štafet. 

Svěřenec Josefa Vomely nejprve 
nastoupil ve štafetě smíšené, která z 
druhého místa v rozběhu postoupila 
do finále, kde skončila osmá.  Chla-
pecké kvarteto s Veselým opět na 
třetím úseku pak časem 3:07,48 min 
vytvořilo nový český rekord a zajis-
tilo si postup do finále z  nadějného 
třetího místa. 

Protože však hlavní favorité 
nenasadili do rozběhů nejsilnější 
sestavy, doběhla česká štafeta sed-
má. Pro Ondřeje bylo finále v Cali 
posledním závodem v českém dre-
su před odletem do Spojených států, 
kde bude v atletice pokračovat jako 
člen týmu Harvardské univerzity.  

Z výkonů českých reprezentantů 

na MSJ v Cali: Junioři: 4 x 400 m: 

7. Plaček Cihlář Veselý Haldemeier 
3:09,36 (v rozběhu 3:07,48 = český 
rekord). Mix 4 x 400 m: 8. Ščebráni 
Cagašová Veselý Šímová 3:29,18.

 Milan Zeibert

Velké uznání zaslouží teprve patnác-
tiletý čtvrtkař Spartaku Třebíč Ondřej 
Loupal. Talent, kterého připravuje tre-
nér Josef Vomela, přišel vinou opako-
vané zlomeniny ruky o jisté medaile 
nejen ze zemního a letního MČR, ale 
i ME do 17 let v Jeruzalémě.

K tomuto silnému tvrzení oprav-
ňoval čas 48,45 s dosažený při I. lize 
v Třebíči. Druhá zlomenina však 
udělala konec téměř všem nadějím. 
Zbyla jen možnost startu  na Evrop-
ském olympijském festivalu mládeže 
(EYOF) v Banské Bystrici, kam Ond-
řej odcestoval s tréninkovým mankem 
a bandáží na ruce. V rozběhu zaběhl 
48,93 s, což znamenalo čtvrtý nejlepší 
čas, ve finále pak splnil pokyny přítom-
ných českých trenérů, kteří ho vyheco-
vali, aby závod pořádně nakopnul. 

Ondřej podle této taktické rady sice 
běžel prvních dvě stě metrů na úrov-
ni osobního rekordu  (22,7 s), pak ale 
zákonitě ztvrdnul a výkonem 49,88 s 
skončil šestý. Následně pak byl členem 

štafety 100 – 200 – 300 – 400 m, kte-
rá obsadila čtvrtou příčku, když jí k 
medaili chyběly 4 setiny vteřiny.

Přestože jeho vystoupení medailo-
vá tečka chyběla, stal se Ondřej nejú-
spěšnějším třebíčským atletem, který 
se EYOF zatím zúčastnil. Vícebojař 
Jiří Sýkora (juniorský mistr světa, 
mistr Evropy do 22 let, dvojnásob-
ný účastník OH a aktuálně třináctý 
z MS v Eugene) skončil v roce 2011 
v tureckém Trabzonu osmý ve skoku 
dalekém a sprinter Tobiáš Dvorský 
byl v roce 2017 v maďarském Györu 
v běhu na 200 m šestý. 

Z výsledků EYOF v Banské Bys-

trici: 400 m: 1. Mamu (Izrael) 47,60, 
2. Vidal (Spanělsko) 48,66, 3. Galea 
(Malta) 48,84, 6. Loupal (ČR) 49,88. 
100 – 200 – 300 – 400 m: 1. Polsko 
1:53,70, 2. Maďarsko 1:55,43, 3. Špa-
nělsko 1:55,80, 4. ČR (Vích Fleiisig 
Zach Loupal) 1:55,84.

 Milan Zeibert

Ondřej Veselý byl dvakrát 
ve finále MSJ v Cali

Ondřej Loupal byl na EYOF 
kousek od medaile
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KANDIDÁTNÍ LISTINA
pro volby do zastupitelstva
města Třebíče
konané ve dnech 23. a 24. září 2022

Sdružení politické strany SNK Evropští 
demokraté a nezávislých kandidátů Bc. Jan Burda

radní města, předseda neziskové 
organizace - 48 let

01 02

Ing. Marie Černá 
zastupitelka města 

65 let

03

Ing. Radek Číhal 
manažer investic

57 let

04 0805 0906 1007 11

Mgr. Viktor Kolář
advokát

40 let

Bc. Anna 
Machátová

projektová manažerka
49 let

Pavel Veselý
pracovník azyl. domu v 

důchodu 
64 let

Alena Kožnarová
pedagog, 

terapeutka
56 let

Ing. David Bříza
vedoucí 

pracovník
39 let

Zdeňka Palátová
sociální 

pracovnice
60 let

Bc. Jakub Hruška
IT analytik

26 let

Ing. Irena 
Hejzlarová 

středoškolská učitelka
60 let

12 1613 1714 1815 19

Miloš Morávek
oblastní manažer 

EG.D
64 let

Jitka Nevrzalová
koordinátor mezigen-

eračních aktivit 
31 let

František Šeda
tech. pracovník ŘSD 

Jihlava
61 let

Mgr. Lenka Burdová
fyzioterapeutka

31 let

Lubomír Zahrádka
prodejce - vinotéka

75 let

Mgr. Anna Černá
na rodičovské 

dovolené
33 let

Ing. Petr Spilka
tisk. mluvčí JE Dukovany 

v důchodu 
70 let

Bc. Marie 
Kuchařová

zdravotní sestra
45 let

20 21 2522 2623 27

Mgr. Tomáš Hrnčíř
ředitel správy 

realit
46 let

Marie Dennerová
terapeutka

60 let

Ing. Drahomíra 
Fortelná

asistentka ředitele VAS
61 let

Ing. Alexandra
Malcová

referentka SPÚ
61 let

Petr Mikeš
manažer realitní 

kanceláře
73 let

Vladimíra Doležalová
podnikatelka - obchod 

obuví
60 let

Mgr. Aleš Gothard 
sociální pracovník

32 let

Zdeňka Marečková
učitelka ZŠ 
v důchodu

69 let

24

Naším hlavním cílem je vysoká kvalita života pro občany našeho města i jeho místních částí a dobré jméno Třebíče na 
Vysočině, v České republice i v Evropě tak, aby naše město naplňovalo známý slogan „Třebíč – město dobrých přátel“.

NÁŠ PROGRAM STOJÍ NA TŘECH PILÍŘÍCH, KTERÉ SE PROLÍNAJÍ VŠEMI TÉMATY.
1. SPOLEČNĚ S VÁMI – váš názor nás zajímá a bude zajímat i po volbách. Budeme podporovat komunitní plánování, veřejná 
 projednávání s občany, společné řešení koncepcí atd., abychom do rozhodování o věcech důležitých pro město zapojili občany. 
2. AKTIVNĚ S PARTNERY – ve všech oblastech budeme aktivně spolupracovat s Krajem Vysočina, státními institucemi, 
 podnikatelským subjekty i neziskovým sektorem.
3. DOKONČÍME TO, CO MÁ SMYSL – navážeme na to dobré, co se podařilo v minulém volebním období a kontinuálně 
 budeme v řadě věcí pokračovat a dotáhneme je do konce.

KOMPLETNÍ VOLEBNÍ PROGRAM NEJDETE NA WEBU www.trebicmujdomov.cz
JSME I NA FACEBOOKU www.facebook.com/trebicmujdomov 
A INSTAGRAMU www.instagram.com/trebicmujdomov/

K TOMU CHCEME PŘISPĚT V NÁSLEDUJÍCÍCH OBLASTECH:

 UDRŽITELNÝ ROZVOJ
→ úspory energií, zvyšování energetické soběstačnosti → odpady → udržitelná doprava → péče o zeleň ve 
 městě a její rozšiřování s ohledem na změny klimatu

 SOCIÁLNÍ OBLAST, PRORODINNÁ A SENIORSKÁ POLITIKA
→ sociální bydlení → sociální služby → služby pro rodiny a seniory

 CESTOVNÍ RUCH A PAMÁTKY UNESCO
→ oživení Karlova náměstí → Podzámecká niva a řeka Jihlava → udržitelnost cestovního ruchu

 ZAPOJENÍ OBYVATEL – PARTICIPACE
→ rozšíření komunikace s občany → využívat každé příležitosti připomenout historii města a pěstovat v našich
 spoluobčanech pocit sounáležitosti ke svému městu → popularizovat a rozvíjet projekt „Zdravé město 
 Třebíč“ a zajistit tak podíl nejširší veřejnosti na rozvoji města včetně spolupráce s neziskovým sektorem

 DALŠÍ DŮLEŽITÁ TÉMATA
→ rozvoj podnikání a zaměstnanost, výstavba 5. bloku EDU + výstavba obchvatu města
→ školství, volný čas a sport, kultura → podpora bydlení a bezpečné město

PR
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Zájemci v třebíčské hvěz-
dárně se seznámili s noční 
oblohou, poutavě o ní vyprá-
věla Kristýna Jelečková, pra-
covnice hvězdárny.
� Antonín Zvěřina

Na co se dnes návštěvníci mohou 

těšit?

Budou mít možnost pozorovat mete-
orický roj Perseidy. Ty není vhod-
né pozorovat dalekohledem, protože 
se na obloze vyskytují pouze krátce, 
prolétají velice rychle. Návštěvníci 
si mohou pomocí dalekohledů pro-
hlédnout různé hvězdokupy, vše, co 
se dnes na obloze objeví, a vše doplní 
přednáška. 

Co je nyní na obloze zajímavého?

Planety jsou bohužel na ranní obloze, 
největší dominantou bude Měsíc, což 
pro nás není příjemné, protože Per-
seidy nejsou tak viditelné, méně jasné 
přesvítí Měsíc.

Co to jsou hvězdokupy?

To jsou vlastně seskupení hvězd, 
ale pokud je neumíme hledat, tak nic 
nevidíme. Nachází se v nich několik 
desítek, stovek, ale v kulových až mili-
on hvězd.

A proč se Perseidy vyskytují jen 

v určitém období?

Vznikají tak, že kolem Slunce proletí 
nějaké těleso, nejčastěji kometa, kte-
rá za sebou zanechá prachovou stopu, 

a když se Země dostane do této pra-
chové stopy, částečky vletí do atmo-
sféry, kde se rozžhaví a my je vidíme. 
Mateřským tělesem Perseid je kometa 
109P/Swift-Tuttle, která se sem vrací 
asi jednou za 133 let. A jednou za rok 
nám přinese meteorický roj. 

Co dělá kometa během zbytku 

roku?

Komety mají velice protáhlou dráhu 
letu, eliptickou, proletí kolem Slunce 
a odlétají do vzdálenějších míst Slu-
neční soustavy a pak se k nám vracejí. 
Některé se nevrátí vůbec, některým to 
trvá i několik století, než se vrátí. 

Ale Perseidy můžeme pozorovat 

každý rok.

Ta prachová stopa je natolik trvan-
livá, že Perseidy můžeme pozorovat 
každý rok. Když se kometa vrátí, tak 
stopu obnoví a pozorování meteoric-
kého roje je samozřejmě daleko inten-
zivnější. 

Můžeme nyní pozorovat nějakou 

kometu?

Kolem Země neustále proléta-
jí nějaké komety a vždy se čeká, co 

nastane. Když se kometa dostane ke 
Slunci, může zjasnit, nebo se třeba roz-
padnout. Nikdy se nedá dopředu říct, 
co se s kometou stane. Pozoruje se 
velkými dalekohledy, ale pak se čeká, 
zda bude či nebude viditelná pouhým 
okem.

Dnes bude Měsíc na obloze velký, 

ale jindy je málem nepozorovatelný, 

někdy je barevný. 

Modrý Měsíc se říká tehdy, když na 
kalendářní měsíc vycházejí dva úplňky. 
Ale není modrý, lidé jsou pak zklama-
ní. Běžní pozorovatelé nějaké barevné 
odstíny nevnímají. To samé je u veli-
kosti. 

Ale vidíme na povrchu různá 

zabarvení.

Určitě ano, povrch Měsíce a jeho 
nerovnosti jsou viditelné i pouhým 
okem. Pak stačí i obyčejný myslivec-
ký dalekohled, abychom si užili krásu 
Měsíce, protože to je objekt k nám nej-
blíž. 

Co zatmění Slunce?

Úplné zatmění v České republice 
nás čeká asi v roce 2135, ale zanedlou-
ho nastane ve Španělsku, v roce 2026, 
2027, pro nás to znamená částeč-
né zatmění, ale stojí za to za úplným 
vycestovat. 

Takže se chytáte do Španělska?

Určitě, a už se na to moc těšíme, jen 
se obávám, že tam najede tolik lidí, že 
se tam ani nevejdeme. 

Bude to v celém Španělsku?

Jenom v části, celkové zatmění bude 
v šířce asi 200 kilometrů. 

A zatmění Měsíce?

Ta jsou poměrně častá, tak dvakrát 
do roka, ale záleží, zda je Měsíc nad 
obzorem. Ta polostínová nejsou pro 
veřejnost zase až tak zajímavá. 

Měsíc je ale menší než Slunce?

Měsíc je asi 400krát menší než Slun-
ce, ale Slunce je asi 400krát dál. Proto 
k úplnému zatmění Slunce dochází. 
Nebude tomu tak pořád, Měsíc se od 
nás každý rok vzdaluje asi o tři centi-
metry. 

To znamená, že nás Měsíc opustí?

Bude to trvat, ale až ho Země gravi-
tačně neudrží, tak nás opravdu opustí.

Co to pro lidstvo bude znamenat?

Pro nás je velice důležitý, řídí se pod-
le něj příliv a odliv nebo třeba zvířata. 
Ty změny ale budou postupné. Takže 
si s tím příroda bude muset poradit.

Planety se také vzdalují?

Planety drží gravitační síla Slunce. 
Dříve jich zřejmě bylo daleko víc, ale 
probíhaly srážky, než se Sluneční sou-
stava ustálila, některé protoplanety 
soustavu opustily. Dokud tady bude 
Slunce, dráhy planet budou poměr-
ně stálé, ale samozřejmě kdyby došlo 
k nějaké srážce s větším tělesem, může 
se planeta ze své dráhy vychýlit. 

A dá se předpokládat, že Slunce 

jednou zanikne?

My víme, že Slunce spaluje urči-
té prvky, a až mu dojde palivo, nebu-
de mít co spalovat, stane se z něj rudý 

obr. Přeorientuje se na jiné palivo. To 
je jako kdybyste jeli autem, došel vám 
plyn a pohon se přepnul na benzin. 
Aby to ale hvězda dokázala, musí mno-
honásobně zvětšit velikost. Pak Slunce 
pohltí Merkur, Venuši, a nejspíš i pla-
netu Zemi. 

To není veselá perspektiva, takže 

lidstvo už musí hledat nové útočiš-

tě?

Máme na to nějakých pět miliard let, 
nemusíme se stěhovat hned. Kosmo-
nautika se vyvíjí mílovými kroky, ale 
zatím jsme schopni dosáhnout Měsí-
ce a nejbližších planet. Opustit Sluneč-
ní soustavu, to se za jeden lidský život 
zvládnout nedá. Pan Musk se chystá 
osídlovat Mars, uvidíme. 

Vyřešil by to přesun v čase nebo v 

prostoru?

Kdybychom chtěli přesunout celou 
planetu v prostoru, tolik energie nemá-
me. Cestováním v čase se vědci zabý-
vají, ale zatím nebylo nic dokázáno. 
Dle mého názoru, vzhledem k různým 
paradoxům, by nám v tom příroda a 
fyzikální zákony zabránily.

Ve vesmíru funguje nový daleko-

hled. 

Pro lidstvo je to určitě úspěch, dostat 
tam tak veliký dalekohled. Od roku 
1990 obíhá Zemi Hubbleův teleskop, 
který má průměr zrcadla asi dva a půl 
metru. Vesmírný dalekohled Jamese 
Webba má průměr zrcadla šest met-
rů. Byl navedený na větší vzdálenost 
od Země. Ty snímky jsou nádherné. A 
dozvídáme se o vesmíru daleko víc. 

Ale to se díváme do minulosti?

Ano, je to tak. Vezměme si Slunce, 
kdyby náhle zhaslo, my to poznáme až 
za osm minut. Takže se na něj díváme 
osm minut do minulosti. Vzdálenější 
objekty jsou od nás vzdálené i stovky 
světelných roků, takže se díváme do 
minulosti, jak to v tu dobu vypadalo. 
Teď už ten vesmír může vypadat úpl-
ně jinak. My se díváme na obraz, jak to 
bylo, když k nám vyrazilo světlo. 

Dívá se někdo na nás?

Bylo by to hezké, ale obávám se, že 
jsme pouhá tečka ve vesmíru. Kdy-
by někdo měl tak technicky dokonalý 
dalekohled, mohl by koukat třeba na 
dinosaury. Takže kdyby někde ve ves-
míru byl inteligentní život, chvíli by 
trvalo, než by se od nás k němu infor-
mace dostala. 

Takže nějaká komunikace ani není 

možná.

Vesmír je obrovský a my neustá-
le vysíláme do něj signály, ale než je 
někdo zachytí, než je třeba rozluští, 
nemusí mít stejnou technologii jako 
my, tak to může trvat tak dlouho, že tu 
nebudeme my. 

Ale máme krásnou planetu a myslím, 
že si nemůžeme stěžovat. Určitě by-
chom si ji měli chránit, je na ní voda, 
život, když si člověk uvědomí, jaké 
podmínky panují ve vesmíru, jak je 
nebezpečný, teď se tady objeví taková 
krásná oáza, kde je možné žít, tak to je 
přece úžasné. 

A co Bůh?

Myslím, že se to nevylučuje, nejde to 
proti sobě. Už jsou teorie, že to může 
jít pospolu, a záleží, čemu člověk věří.  

Lidé u hvězdárny pozorovali Perseidy

Kristýna 
Jelečková
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O Z N Á M E N Í 
 

O DOB  A MÍST  KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA M STA 
T EBÍ E  

 

STAROSTA M STA T EBÍ E PODLE § 29 ZÁKONA . 491/2001 Sb., O VOLBÁCH DO  
ZASTUPITELSTEV OBCÍ A O ZM N  N KTERÝCH ZÁKON , VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS , 

OZNAMUJE: 
   

1. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA M STA T EBÍ E SE USKUTE NÍ: 
                      

V PÁTEK DNE 23. ZÁ Í 2022 OD 14:00 DO 22:00 HODIN  
A V SOBOTU DNE 24. ZÁ Í 2022 OD 8:00 DO 14:00 HODIN. 

 

2. MÍSTEM KONÁNÍ VOLEB PRO VOLI E BYDLÍCÍ V T EBÍ I V P ÍSLUŠNÉM OKRSKU, 
PODLE MÍSTA, KDE JSOU P IHLÁŠENI K POBYTU, JE VOLEBNÍ MÍSTNOST: 

 

íslo 
okrsku Popis okrsku Místo konání voleb 

1. 
Aug. Kratochvíla (mimo 476-477), Bartošova, Eliášova, Jelínkova, Mezníkova, Mládežnická, 
Náhorní, Polní, Trnavská, U Studánky, Velkomezi í ská / ást Nové Dvory/ - od k ižovatky 
s ulicí Branka (mimo 481-485), Viktorinova 

 Klub  Hájek, Mládežnická 229 
 ST ED o.s. 

2. Obránc  míru  Hotel Atom, restaurace Molekula 
Velkomezi í ská 640/45 

3. 
Boženy N mcové, Branka, Cyrilometod jská, Cyrilova, Hlavova, Hybešova, K ížová,  Nad 
Babou, Otmarova, Pod Hrádkem, Smila Osovského, Soukenická, Tkalcovská, Velkomezi í ská 
(po k ižovatku s ulicí Branka) mimo . 454, Wolkerova, Zdislavina, Zv inova 

Katolické gymnázium,  
Otmarova 30/22 

4. Brn nská, Cihlá ská, Novodvorská, Ptá ovský žleb, Rafaelova, Na Spravedlnosti 489, 
Velkomezi í ská 454 

Základní škola, Benešova 585 

5. ajkovského, Kyjevská, Maxima Gorkého, Školní, Tolstého  Základní škola, Benešova 585 

6. Benešova (mimo 471-475), C. Boudy, Mikuláškova, Moskevská, U Obrázku, Velkomezi í ská 
(481-485), ZK Lubí Základní škola, Benešova 585 
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Boženy N mcové, Branka, Cyrilometod jská, Cyrilova, Hlavova, Hybešova, K ížová,  Nad 
Babou, Otmarova, Pod Hrádkem, Smila Osovského, Soukenická, Tkalcovská, Velkomezi í ská 
(po k ižovatku s ulicí Branka) mimo . 454, Wolkerova, Zdislavina, Zv inova 

Katolické gymnázium,  
Otmarova 30/22 

4. Brn nská, Cihlá ská, Novodvorská, Ptá ovský žleb, Rafaelova, Na Spravedlnosti 489, 
Velkomezi í ská 454 

Základní škola, Benešova 585 

5. ajkovského, Kyjevská, Maxima Gorkého, Školní, Tolstého  Základní škola, Benešova 585 

6. Benešova (mimo 471-475), C. Boudy, Mikuláškova, Moskevská, U Obrázku, Velkomezi í ská 
(481-485), ZK Lubí Základní škola, Benešova 585 

7. 
Aug. Kratochvíla (476-477), Benešova (471-475), Jana Habrdy, Kremlá kova, Mjr. Krátkého, 
Mod ínová, Myslbekova, Na Kopcích,  Na Spravedlnosti (mimo 489), Samešova, Tomanova, 
Velkomezi í ská / ást Nové M sto/ (295, 299, 300, 310-313) 

M stská knihovna, Mod ínová 595/9 

8. Fr. Hrubína, Na Svahu  Základní škola, Kpt. Jaroše 836/1 

9. Kpt. Jaroše, M. Majerové Základní škola, Kpt. Jaroše 836/1 

10. Gen. Svobody (bodové domy . 629/15,637/17,636/19,623/21), I. Olbrachta, Jar. Haška Základní škola, Kpt. Jaroše 836/1 

11. Dukovanská, Energetik , Mírová St ední pr myslová škola, 
Manž.  Curieových 734 

12. Dr. Holubce, Jana Skácela, Jar. Heyrovského, Ka ákova, Ladislava Nováka, 
Manž. Curieových, Mí ova, Palatova, R ži kova, Táborská (418, 419), Vítkova 

St ední pr myslová škola, 
Manž.  Curieových 734 

13. Gen. Fanty, Gen. Sochora, Gen. Svobody (mimo bodových dom ), Kpt. Nálepky, Krajinova, 
Švecova Základní škola, Kpt. Jaroše  836/1 

14. 

Bed icha Václavka, Dr. Ant. Hobzy, Hadlíz, Hasskova, Jejkovská brána, Jihlavská brána, 
Karlovo nám., Komenského nám., Kotlá ská, Libušino údolí, Martinské nám., Masarykovo 
nám., Mlýnská, Na Potoce, Pod Strážnou horou, Polanka, Poušov, P erovského, Smrtelná, 
Soukopova, Svojsíkovo náb eží, V. Nezvala 

MKS – FÓRUM,  
Masarykovo nám. 1313/13 

15. 

Bráfova t ., Dvo eckého, Eliš ina, Fügnerova, Gorazdovo nám., Heliadova, Husova, 
Chlumeckého, Chmelova, Janá kovo stromo adí, Janouškova, Jungmannova, Kate iny 
z Valdštejna, Kofránkova, Kostnická, Langfortova, Litoltova, Máchalova, Nádražní, nemocnice, 
Old ichova, Purky ovo nám., Ruská (pod tratí), Sadová, Sirot í, Sokolská, Sportovní, 
St elkova, Tylovo náb eží, Ztracená 

Obchodní akademie Dr. A. Bráfa,  
Hotelová škola a Jazyková škola, 
Bráfova t ída  180/9 

16. Bezru ova, elakovského, Dobrovského, K ížkovského, Kubešova, Nikodémova, Sušilova, 
Šafa íkova, Zahradní kova 

Základní škola Sv tlo s.r.o.,  
Demlova 890 

17. 

Antonína Kaliny, Arbesova, Dreuschuchova, Hladíkova, Jind icha Flussera, Jiráskova, Karoliny 
Sv tlé, Pavla Kohna, Pod Vodojemem, Ruská (nad tratí), Schöllhornova, Sv. echa, 
Štefánikova, Švabinského, Václavské nám., Zborovská, ZK Bo ivoj, ZK Dalibor, ZK J. Fu íka, 
ZK Libuše, ZK Mašovský, ZK Mojmír, ZK Spytihn v, ZK Šárka, ZK Ter vky, ZK Za Poliklinikou 
A, ZK Za Poliklinikou B, ZK Za Poliklinikou C, ZK Zelený kopec 

Základní škola Horka-Domky, Václavské 
nám. 44/12 

18. Demlova, Znojemská (984-987, 995)  Základní škola Sv tlo s.r.o.,  
Demlova 890     

19. Družstevní, Vltavínská, ZK Pod Kotrbovem, ZK Sv. echa Základní škola Horka-Domky, Václavské 
nám. 44/12 

20. eloudova, Hartmannova St ední škola stavební, 
Kubišova 1214/9 

21. Kubišova, Na Hv zd ,  Okrajová, Spojovací, Znojemská (od Kosmákovy) St ední škola stavební,  
Kubišova 1214/9 
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Mgr. Pavel Pacal   v.r.
starosta města 

38. Ptá ov  kulturní d m 

39. Slavice  kulturní d m 

 
3.   Voli i bude umožn no hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní ob anství eské republiky, pop ípad  státní 

ob anství státu, jehož ob ané jsou oprávn ni volit na území eské republiky.  
4.   Neprokáže-li voli  svou totožnost a státní ob anství eské republiky, pop ípad  státní ob anství státu, jehož ob ané jsou 

oprávn ni volit na území eské republiky, nebude mu hlasování umožn no. 
5.   Voli i budou dodány nejpozd ji 3 dny p ede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb voli  m že obdržet 

hlasovací lístky i ve volební místnosti. 
6.   Voli  m že požádat ze závažných, zejména zdravotních, d vod  M stský ú ad v T ebí i  a ve dnech voleb okrskovou volební 

komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze  v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise z ízena. 

7.   Zákonem . 269/2021 Sb., o ob anských pr kazech bylo zrušeno vydávání ob anských pr kaz  bez strojov  itelných údaj  
s dobou platnosti 1 m síc pro ú ely výkonu volebního práva. 

   
 
T ebí , 19. srpna 2022                        
 
 
 

 
 
Mgr. Pavel Pacal   v.r. 
starosta m sta  
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22. B ezinova, Hálkova, Hrotovická, Kosmákova, Mrštíkova, Nerudova, Pr myslová,  Riegrova, 
Sedlákova, Stavební, Úvoz, Va kovo nám., Znojemská (po Kosmákovu) 

Stavební bytové družstvo,  
Nerudova 1190/3 

23. 

9. kv tna, Blahoslavova, Havlí kovo náb ., Horní, L. Pokorného, Nad Zámkem, Na Kope ku, 
Na Úbo í, Na Vyhlídce, Na Výsluní, nám. Rabína Ingbera,  Opušt ná,  Pod Nivou, Pod 
Podloubím, Pod Zámkem, Pomezní, Skalní, Stará, Stinná, Strmá, Subakova, Tiché nám., 
Týnská  (po Han lovu), U Barborky, Úzká, V Mezírce, Zadní, Zámek, Žerotínovo nám. 

MKS, Informa ní a turistické centrum, 
Zámek 1 

24. Ant. Dvo áka, Bed icha Smetany, Dukelská, Han lova, Hilbertova, Hrádek, Krátká, Lu ní, 
Palackého, Sokolovská, Týnská (od Han lovy), U Kuchy ky, Zahradní Základní škola, Týnská 821/8 

25. 
Dr. Suzy, Jasanová, Javorová, Kaštanová, Lesní, Lípová, Na Kocand , Ra erovická (bez . 
920, 945-950, 1068, 1158),  U Ob rky, Za Plovárnou, Zámecká, ZK Pod Kuchy kou, ZK Za 
Plovárnou 

Centrum bez hranic, o.p.s.,  
U Ob rky 953/7  

26. 
Bažantnice, Divišova, Horácká, Kmochova, K Sokolí, Na P íkopech, Nová, P ibyslavická, 
Ra erovická (920, 945-950, 1068, 1158), Slunná, Tylova, U Kaple, Žižkova, ZK Pod Borovím,  
ZK Poušov I., ZK Poušov II., ZK Poušov III., ZK U Zámiše I., ZK U Zámiše II. 

VOŠ a St ední škola veterinární, 
zem d lská a zdravotnická, 
Žižkova 505 

27. 
Budíkovická, Jar. Ježka, Jind ichova, Josefa Suka, Koutkova, Lavického, M. Horákové,  Na 
Klinkách, Na Nivkách, Palachova, Táborská (bez . 418, 419), Uli ného 

D m s pe ovatelskou službou, Koutkova 
213 

28. 

Alšova, Bartuškova (rod. domky), Bisattova, Bohun ina, Doleželova, Dvorského, Esperantist , 
Hlavinkova, Holasova, Kanciborek, Klimentova, Kollárova, Krají kova, K ižíkova, Mánesova, 
Na Strži, Na Špitálce, Nad Lesem, Pražská, Revolu ní . 833, Rypá kova, Sucheniova, U 
K íže, U V trníku, Van urova, Zav elova, ZK Poušov u elektrárny, ZK P emysl II. 

Základní škola, Bartuškova 700/20 

29. Bartuškova (mimo RD), D lnické nám., Lidická, Spojenc  (617-620, 641-644)  Základní škola, Bartuškova 700/20 

30. 
Budischowského, Horova, Chel ického, Revolu ní (mimo 833), ípovská, Seifertova, Spojenc  
(bez 617-620, 641-644), Tomáše Bati, Záme ek, ZK Jan Žižka, ZK Nad Janovým mlýnem, ZK 
P emysl I., ZK Záme ek Borovina 

Základní škola, Bartuškova 700/20 

31. Erbenova, Fibichova, Hájenky, Koželužská, Okružní, V Lou kách, Vrchlického 
M stská knihovna Borovina,  
Okružní 963/5 

32. Zahrani ního odboje Denní centrum Barevný sv t, o.p.s,  
Okružní 962/13 

33. ípov, ZK Borovina Pod Tratí Autoservis Kova ík,  ípov 45 

34. Budíkovice  kulturní d m 

35. Sokolí místnost SDH 

36. Ra erovice  kulturní d m 

37. Pocoucov  kulturní d m 

7. 
Aug. Kratochvíla (476-477), Benešova (471-475), Jana Habrdy, Kremlá kova, Mjr. Krátkého, 
Mod ínová, Myslbekova, Na Kopcích,  Na Spravedlnosti (mimo 489), Samešova, Tomanova, 
Velkomezi í ská / ást Nové M sto/ (295, 299, 300, 310-313) 

M stská knihovna, Mod ínová 595/9 

8. Fr. Hrubína, Na Svahu  Základní škola, Kpt. Jaroše 836/1 

9. Kpt. Jaroše, M. Majerové Základní škola, Kpt. Jaroše 836/1 

10. Gen. Svobody (bodové domy . 629/15,637/17,636/19,623/21), I. Olbrachta, Jar. Haška Základní škola, Kpt. Jaroše 836/1 

11. Dukovanská, Energetik , Mírová St ední pr myslová škola, 
Manž.  Curieových 734 

12. Dr. Holubce, Jana Skácela, Jar. Heyrovského, Ka ákova, Ladislava Nováka, 
Manž. Curieových, Mí ova, Palatova, R ži kova, Táborská (418, 419), Vítkova 

St ední pr myslová škola, 
Manž.  Curieových 734 

13. Gen. Fanty, Gen. Sochora, Gen. Svobody (mimo bodových dom ), Kpt. Nálepky, Krajinova, 
Švecova Základní škola, Kpt. Jaroše  836/1 

14. 

Bed icha Václavka, Dr. Ant. Hobzy, Hadlíz, Hasskova, Jejkovská brána, Jihlavská brána, 
Karlovo nám., Komenského nám., Kotlá ská, Libušino údolí, Martinské nám., Masarykovo 
nám., Mlýnská, Na Potoce, Pod Strážnou horou, Polanka, Poušov, P erovského, Smrtelná, 
Soukopova, Svojsíkovo náb eží, V. Nezvala 

MKS – FÓRUM,  
Masarykovo nám. 1313/13 

15. 

Bráfova t ., Dvo eckého, Eliš ina, Fügnerova, Gorazdovo nám., Heliadova, Husova, 
Chlumeckého, Chmelova, Janá kovo stromo adí, Janouškova, Jungmannova, Kate iny 
z Valdštejna, Kofránkova, Kostnická, Langfortova, Litoltova, Máchalova, Nádražní, nemocnice, 
Old ichova, Purky ovo nám., Ruská (pod tratí), Sadová, Sirot í, Sokolská, Sportovní, 
St elkova, Tylovo náb eží, Ztracená 

Obchodní akademie Dr. A. Bráfa,  
Hotelová škola a Jazyková škola, 
Bráfova t ída  180/9 

16. Bezru ova, elakovského, Dobrovského, K ížkovského, Kubešova, Nikodémova, Sušilova, 
Šafa íkova, Zahradní kova 

Základní škola Sv tlo s.r.o.,  
Demlova 890 

17. 

Antonína Kaliny, Arbesova, Dreuschuchova, Hladíkova, Jind icha Flussera, Jiráskova, Karoliny 
Sv tlé, Pavla Kohna, Pod Vodojemem, Ruská (nad tratí), Schöllhornova, Sv. echa, 
Štefánikova, Švabinského, Václavské nám., Zborovská, ZK Bo ivoj, ZK Dalibor, ZK J. Fu íka, 
ZK Libuše, ZK Mašovský, ZK Mojmír, ZK Spytihn v, ZK Šárka, ZK Ter vky, ZK Za Poliklinikou 
A, ZK Za Poliklinikou B, ZK Za Poliklinikou C, ZK Zelený kopec 

Základní škola Horka-Domky, Václavské 
nám. 44/12 

18. Demlova, Znojemská (984-987, 995)  Základní škola Sv tlo s.r.o.,  
Demlova 890     

19. Družstevní, Vltavínská, ZK Pod Kotrbovem, ZK Sv. echa Základní škola Horka-Domky, Václavské 
nám. 44/12 

20. eloudova, Hartmannova St ední škola stavební, 
Kubišova 1214/9 

21. Kubišova, Na Hv zd ,  Okrajová, Spojovací, Znojemská (od Kosmákovy) St ední škola stavební,  
Kubišova 1214/9 
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Základní škola Světlo se 
sídlem v ulici Demlova 
v Třebíči oslavila pět let 
od svého vzniku. Ředitelka 
Hana Hrozníčková zavzpo-
mínala na začátky a přib-
lížila současnost školy. 
� Antonín Zvěřina

Jak vzpomínáte na začátky?

Byly to začátky velkého očekávání 
a kroku do neznáma. Také se jednalo 
o hodně administrativních záležitos-
tí, ale vzpomíná se na tu dobu hezky. 
Tehdy jsme začínali s devíti prvňáč-
ky a působili jsme v jedné polovi-
ně prvního patra pronajaté budovy. 
Zhruba po dvou letech se Bohumilu 
Bobkovi – zakladateli školy - podaři-
lo budovu odkoupit a od té doby je 
naše. 

Nabízíte kompletní výuku?

Od začátku máme schválenou 
ministerstvem klasickou devítiletou 
základní školu. Nechceme, aby po 
prvním stupni musely děti odcházet 
do jiné školy. To by pak naše práce 
ztrácela smysl. 

To znamená, že už máte devátou 

třídu?

Příští školní rok budeme oteví-
rat šestou třídu, tedy druhý stupeň. 
Každým rokem otevíráme novou 
třídu prvňáčků a logicky ostatní děti 
přecházejí do vyššího ročníku. 

Máte na devět tříd prostory?

Ano, celý minulý rok probíha-
la v nové části budovy intenzivní 
rekonstrukce vzdělávacích prostor, 
na jaře tohoto roku jsme budovu 
úspěšně zkolaudovali a nyní se s vel-
kým nadšením stěhujeme do lepší-
ho.  Však se již těšíme, že od 1. září 
zahájíme v nové a velké škole.   

Co bude v té původní části budo-

vy?

Do budoucna je v plánu přestě-
hovat tam Mateřskou školu Světýl-
ko, která patří stejnému zřizovate-
li Bohumilu Bobkovi. Takže obě 
instituce budou v jednom objektu, 
tím pádem to přinese větší výhodu 
rodičům dětí, nejen v rámci rozvozu 
ratolestí.

Kolik dětí v minulém školním 

roce školu navštěvovalo?

Měli jsme 57 dětí. Nejpočetnější 
byla první třída, tam docházelo pat-
náct školáků. Ale přestupují k nám i 
děti z jiných škol. Dokonce i z jiného 
města. 

Čím se liší výuka ve vaší škole?

Díky tomu, že máme ve třídách 
nižší počet žáků, je možné k nim při-
stupovat individuálně. V rámci tuto-
ringových sezení si najde vyučující 
na každého žáka minimálně jednou 
za měsíc čas, kdy s ním pohovoří 
v takové útulné místnosti, obýváč-
ku, o tom, jak se mu daří ve škole, co 
jej baví, jací jsou spolužáci, na čem 
by chtěl zapracovat a podobně. A 
tím, že je dítko s učitelem samo, tak 
se mu se vším svěří, i s věcmi, které 
by před spolužáky nesdělilo. No a 
potom mohou společně pracovat na 
zlepšení v určité oblasti.

Dále jsou žáci vzděláváni od prv-
ní třídy v předmětu etika, kde se 
učí základní ctnosti, že je slušné 
pozdravit, poprosit, poděkovat. Kaž-
dý měsíc je ve škole probírána kon-
krétní ctnost, např. radost, vděčnost, 
upřímnost, laskavost, v hodinách 
etiky si o těchto jednotlivých ctnos-
tech povídají, čtou si příběhy, sehrají 
scénky, ve kterých se ctnost objevu-
je, a snaží se žít podle těchto ctností. 

Od 1. třídy také nabízíme výu-
ku anglického jazyka, kde se žáčci 
učí zábavnou formou cizí jazyk. Ve 
4. a 5. třídě používají angličtinu i ve 
výtvarné výchově v rámci bilingvní-
ho vzdělávání. 

Také jsou zajímavé ranní komu-
nitní kruhy žáků s vyučujícím. Na 
začátku první vyuč. hodiny se spo-
lečně přemístí na koberec, kde si 
řeknou, za co děkují, na co se ten 
den těší. Třeba prosí za uzdravení 
spolužáků, nebo poděkují, že půjdou 
do knihovny, a poté sezení ukončí 
modlitbou. 

Poslední, co stojí za zmínku, je 
vysvědčení. Žáci dostávají kromě 
klasického vysvědčení se známkami 
i slovní hodnocení, protože samot-
né známky nemají úplnou vypovída-
jící hodnotu, zda se žák na jedničku 
nadřel, nebo ji dostal s přehledem, 
že je tak šikovný a nadaný. 

Vzhledem k tomu, že je naše ško-
la především zaměřená na spolu-
práci s rodinou, tak kdykoliv k nám 
mohou rodiče během dne přijít do 
vyučování. Také v rámci hodin čtení 
docházejí ochotné maminky (někdy 
i tatínkové) předčítat žáčkům v 
mladších ročnících, anebo povyklá-
dat o svém povolání. Pokud je potře-
ba výpomoc při různých akcích 
školy, tak rodiče nám jsou velmi 

nápomocní. 

Dá se říct, že jste křesťanská ško-

la?

Jsme škola s křesťanskými hodno-
tami. Ale máme tady i děti z rodin 
ateistických. Přesto si rodiče pře-
jí, aby děti chodily do nepovinné-
ho předmětu náboženství nebo se 
účastnily mší v naší školní kapli.

Spolupracujete s farnostmi?

Ano, spolupracujeme nejen s tře-
bíčskými, ale i s okolními.  

Odkdy používáte stejnokroje?

Stejnokroje patří k naší škole od 
začátku působení. Kromě toho, že 
jsou typické pro naši mateřskou špa-
nělskou organizaci Fomento de Cen-
tros Enseñanza a partnerské školy v 
Praze – Navis a Parentes, tak i snižují 
sociální rozdíly mezi dětmi a vedou 
k větší sounáležitosti se školou. 

Jak uniforma vypadá?

Myslím, že hezky a slušivě. Děti 
na prvním stupni nosí kombina-
ci barev modrou a bílou, bílá trička 
s límečkem, děvčata tmavě modré 
šaty a světle modrý svetr, hoši tmavě 
modré kalhoty a tmavě modrý sve-
tr. Na druhém stupni budou chlapci 
sladěni v kombinaci barev, jak nosi-
li doposud. Děvčata vymění šaty za 
sukně a svetry mají k dispozici v bar-
vě červené nebo vínové. Co je nejdů-
ležitějším a společným znakem žáků 
na druhém stupni – kravaty. 

Co učitelé?

Máme skvělý učitelský kolektiv. 
Vybíráme takové učitele, kteří mají 
vztah k dětem, ke svému povolání, 
učí s láskou, jsou nadšeni pro práci a 
nabízí něco osobitého navíc. 

Jak jste oslavili výročí?

Měli jsme radost, že jsme se po 
covidových opatřeních opět mohli 
setkat. Popřát nám přišly děti s uči-
telkami z Mateřské školy Světýlko. 
Oslavu zahájili naši žáci společnou 
písní a následně se mohly prezento-
vat jednotlivé třídy i kroužky: balet, 
aikido a školní divadélko. Na závěr 
se uskutečnilo slavnostní kravatová-
ní žáků přecházejících na druhý stu-
peň.  

SLAVNOSTNÍ dekorování žáků na oslavě pětiletého výročí, kteří přecházejí na 
druhý stupeň.  Foto: archiv školy

Škola Světlo oslavila pětileté výročí

Hana
Hrozníčková
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na ochranné
sportovní

pomůcky

až

Kč
Získejte

Přihlaste se k nám 
do 30. září 2022

na ochranné
sportovní

pomůcky
sportovní

pomůcky
sportovní

Klientské centrum:

Třebíč
Bedřicha Václavka 212/12

na očkování pro 
čtyřčlennou rodinu

až Kč

kompletní přehled na

Přednáška poutavě přib-
lížila historii židovské čtvrti 
a Podklášteří. 
� Antonín Zvěřina

Oživením Oživeného židovské-
ho města se stala přednáška Zdeň-
ka Pruknera o historii třebíčské čtvrti 
Podklášteří a židovské čtvrti doplněná 
o fotografi e. Připomněl, že obě lokali-
ty do roku 1945 pod město nespadaly. 
I obec Týn byla ještě mnoho let samo-
statná.

„Na fotografi ích je hezké, že se toho 
zase tolik od jejich pořízení nezměnilo,“ 
naznačil Prukner. Upozornil, že sou-
časný Podklášterský most je na úplně 
jiném místě než ten původní, který byl 
postavený níže po proudu řeky Jihlavy.

Informoval, že v roce 1873 posti-
hl Třebíč velký požár, který si naštěstí 
nevyžádal oběti na životech. Ale zcela 
změnil podobu vnitřního města, Jejko-
va, Stařečky. Lokalit za řekou se oheň 
tolik nedotkl. 

Na jedné z fotografi í si mohli pamět-
níci připomenout hasičskou zbrojnicí 
s typickou věží na sušení hadic, která 
se nacházela v místech dnešní budo-
vy autobusového nádraží. Prukner 
upozornil, že 70. či 80. letech minulé-
ho století židovská čtvrť připomínala 
populární Stínadla z Rychlých šípů.

Most pobourala voda
Objekty se příliš neopravovaly, pro-

tože majitelé nevěděli, zda je nepo-
stihne stejný osud jako valnou část 

Stařečky. Prukner se vrátil k mostu, 
který byl do roku 1852 dřevěný, kdy 
ho pobourala velká voda. Ta postiho-
vala tyto oblasti poměrně často.

Nový most byl postavený v roce 
1880 a vydržel do roku 1927. Přibližně 
ve stejné době se změny dočkal i most 
do čtvrti Nové dvory. „Původní zakou-
pil podnikavý mlynář Vydra na řece 
Oslavě, tedy pouze dva oblouky, a pře-
klenul jimi řeku, aby turisté navštěvovali 
jeho mlýn, kde provozoval kiosek. Takže 
se po něm lze projít i dnes pod hradem 
Ketkovem,“ vysvětlil Prukner.  

Poukázal, že nový most u Pohan-
kova mlýna, dnes Finančního úřadu, 
se vlastně jmenuje Masarykův. Jedna 
z největších povodní Třebíč zasáhla 
v roce 1985, most velké vodě odolal. 
Větší rekonstrukce se dočkal v roce 
2006.

Co z židovské čtvrti zmizelo, jsou 
malé masné krámky řezníků na Žero-
tínově náměstí, které přečkaly do roku 
1953. Na jejich místě se dnes nachá-
zí parkoviště. Pohankův mlýn, dnes 
Finanční úřad, je nejstarším třebíč-
ským, původně se jednalo o mlýn kláš-
terní. 

„V roce 1941 u mlýna spáchal sebe-
vraždu německý voják skokem do náho-

Prukner připomněl zapomenuté příběhy

Zdeněk
Prukner

ŠTÍT naštěstí z domu nezmizel, pouze změnil podobu, snad se jednou vrátí ta 
původní. Foto: Antonín Zvěřina

nu,“ informoval Prukner. Žerotínovo 
náměstí bylo prostorem, kde se ode-
hrávaly v minulosti veškeré společen-
ské akce jako třeba Svatoprokopská 
pouť. 

Zámek byl sídlem rodu Waldsteinů a 
tam se samozřejmě nic konat nemoh-
lo. Žerotínovo náměstí oplývalo vel-
kým počtem hostinců, téměř v každém 
druhém domě. Známá hospoda U sta-
ré radnice je stále funkční, dříve se jed-
nalo o Krejčovu hospodu. Stojí oprav-
du u staré podklášterské radnice, říkalo 
se tam Pančava. 

Štít je tam stále
Tam, kde se nyní nachází optika, je 

štít, který během opravy prošel změ-
nou, kdy se na něm nachází zbrojnoš 
s kopím, správně by se mělo jednat o 
lovčího. „Snad při další rekonstrukci do-
jde k nápravě,“ poznamenal Prukner.  

Ve vedlejším domě vznikl zmiňova-
ný velký požár, který silný vítr přene-
sl přes řeku, ale židovská čtvrť zůstala 
zachovaná. Zajímavá historka se váže 
k židovské čtvrti z období druhé svě-
tové války,  kdy její původní obyvatelé 
z ní ze známých důvodů zmizeli. Kluci, 
kteří zde bydleli, si říkali židáci a byli 
na to patřičně hrdí. 

Od roku 1942 měla v Sirotčí ulici 
sídlo organizace Hitlerjugend. Jed-
nalo se o sídlo německých dětí, kte-
ré byly vysílány do klidnějších oblastí 
bez náletů. V roce 1943 došlo k velké 
rvačce mezi židáky a těmito německý-
mi dětmi. 

Tito chlapci dokonce vytáhli nože, 
ale třebíčští kluci vzali klacky a němec-
ké kluky z Hrádku vyhnali. Doma se 
pak pochlubili rodičům, kteří z toho 
samozřejmě radost neměli, spíš obavy, 
co se bude v té době dít. 

Jednalo se asi o patnáct chlapců, kdy 
rodiny se strachem čekaly, zda u jejich 
dveří nezazvoní četník nebo gesta-
pák. Jeden z českých účastníků potkal 
na ulici svého německého protivní-

ka a ten mu sdělil, že dostali příšerně 
vynadáno a zákaz vycházek, protože 
se nechali zmlátit českými chlapci. 
K ničemu jinému nedošlo. 

Na jednom z domů se nacházela i při-
pomínka Kurta Konráda, který v roce 
1941 v Drážďanech spáchal sebevraž-
du. Deska zmizela po roce 1989, pro-
tože se jednalo o komunistického fi lo-
zofa a novináře. Prukner to považuje 
za chybu, na druhou stranu podotkl, 
že Konrád se v domě, na kterém byla 
deska umístěna, nenarodil.  

Další zajímavostí je skutečnost, že 
židovská nemocnice měla dvacet 
lůžek a třebíčská pro nepoměrně větší 
část obyvatelstva pouze šestnáct. Veli-
ce populární byl hostinec v místech, 
kde je nyní informační centrum, která 
se jmenovala, inu jako zadní část těla. 
Později tam byla jídelna UP závodů. 

Místo pro zajatce
Zajímavou historií prošla i Subakova 

továrna, která zažila krach během vel-
ké hospodářské krize. Po mobilizaci 
v roce 1938 tam sídlili dělostřelci a za 
druhé světové války ji zabrala německá 
armáda. 

Po druhé světové válce prošlo továr-
nou 1600 německých zajatců, 16 
z nich zahynulo. Tito zajatci běžně pra-
covali u sedláků, kteří je ubytovávali a 
státu odváděli za ně daň. Po návratu do 
Německa často se svými zaměstnanci 
udržovali nadále kontakt, jezdili si sem 
pro potvrzení o zaměstnání, samozřej-
mě po roce 1989. 

A v Třebíči se po válce konala jediná 
poprava. Těch zajímavostí bylo dale-
ko víc, ale bez fotografi í by nedávaly 
smysl. Přesto Zdeněk Prukner přítom-
né přesvědčil, že historie je jeho vel-
ký koníček. A snad přednášku i někdy 
zopakuje. Dotkl se i osudů rodiny 
Braunovy, která měla kořeny v Třebíči, 
ale později žila v Rudíkově.    

NA MÍSTĚ, kde parkují automobily, stávaly krámky prodejců.
 Foto: Antonín Zvěřina



STRANA  21 TN - ZÁŘÍ 2022Kultura /  Inzerce

 Městská knihovna
Čtvrtek 1. září, 17 hod., přednáš-

kový sál. 
FRANCOUZSKÝ KLUB: GAS-

TRONOMICKÁ PROCHÁZKA 

REGIONY FRANCIE / DENISA 

CHOPARD PIŠTOROVÁ

Pondělí 5. září, 9 hod., přednáš-
kový sál. 

ZMIZELÁ TŘEBÍČ. 7. ČÁST. 

ŘEKA A JEJÍ BEZPROSTŘEDNÍ 

OKOLÍ / Ing. arch. LUBOR HER-

ZÁN

Úterý 6. září, 17 hod., přednáško-
vý sál. 

KOSMOLOGIE – SÉRIE 

PŘEDNÁŠEK. JAK VYPADÁ 

ANTIHMOTA? / MICHAL DOB-

ROVOLNÝ

Čtvrtek 8. září, 17 hod., přednáš-
kový sál. 

LETEM SVĚTEM PRAVĚ-

KEM JEMNICKA / Mgr. MILAN 

VOKÁČ, Ph.D., Bc. TOMÁŠ 

ROHOVSKÝ, DiS. / ÚVOD-

NÍ PŘEDNÁŠKA A VERNISÁŽ 

VÝSTAVY

Pátek 9. září, 17 hod., přednáško-
vý sál. 

PŘÍBĚHY HRDINŮ / VLASTI-

SLAV JANÍK

Beseda s autorem knihy, která je 
monografií odbojářů zavražděných 
v koncentračním táboře Mauthau-
sen za pomoc parašutistům ze sku-
pin ANTHROPOID, SILVER A, 
OUT DISTANCE, INTRANSITI-
VE a TIN. 

Pondělí 12. září, 9 hod., přednáš-
kový sál. 

MALLORCA A GROSS-

GLOCKNER / MILUŠKA MRV-

KOVÁ  

Čtvrtek 15. září, 17 hod., před-
náškový sál. 

TěpzamaT / MIROSLAV KOU-

PIL 

Třebíčský básník, výtvarník a per-
former pokřtí v knihovně svoji dal-
ší básnickou sbírku. Diváci se opět 
mohou těšit na autorovu hereckou 
performanci. Součástí křtu bude 
autogramiáda a prodej knihy.

Miroslav Koupil, člen Obce spiso-
vatelů a Unie českých spisovatelů, 
patří už léta k nepřehlédnutelným 
autorům nonsensové a experimen-
tální poezie. V nejnovější básnické 
sbírce TěpzamaT (čteno pozpátku 
TamazpěT) se opět vydává na objev-
nou plavbu oceánem poezie. 

Tentokrát si obratně pohrává se 
slovy psanými metodou „tam a zpět“. 
Své básně nazývá vratnými básněmi, 
přičemž pevnou kotvou jeho tvor-
by zůstává, jak je už tradicí, nonsens. 
Jedinečné vtipné verše, rýmy a bás-
nické obrazy potěší milovníky poe-
zie. 

Pondělí 19. září, 9 hod., přednáš-
kový sál. 

BRNĚNSKÉ PODZEMÍ.  

DOMINIKÁNSKÉ NÁMĚSTÍ II / 

Ing. ALEŠ SVOBODA

Úterý 20. září, 16.30 hod., před-
náškový sál. 

NA KOLE PŘES AFRIKU / 

TADEÁŠ ŠÍMA

 Klub seniorů
Středa 14. září v 15 hodin, Národ-

ní dům, velký sál
TANEČNÍ ZÁBAVA

K tanci a poslechu hraje H. Jireček 
a J. Nosek

Pro školy

Pondělí 26. září – dopolední před-
stavení pro mateřské a základní ško-
ly, divadlo Pasáž

ŽABÍ MUZIKÁL

Pohádkový muzikál zahrají a zazpí-
vají zpěváci STUDIA CANTUS 
Slunko Třebíč.

Středa 21. září, podrobnosti v září 
na webu knihovny,

NOC LITERATURY 2022

Současní autoři, netradiční místa 
a známé osobnosti: to je tvář série 
veřejných čtení Noc literatury. 

Místa čtení z vybraných knih mla-
dé evropské literatury:

17 hod. zámecká konírna s expo-
zicí historických kočárků a kolébek. 
Čte Mgr. Eva Novotná, Muzeum 
Vysočiny Třebíč.

18 hod. Centrum tradiční lido-
vé kultury, Cyrilometodějská uli-
ce. Čtou PhDr. Katina Lisá a Mgr. 
Milan Noha z Centra tradiční lido-
vé kultury a Ing. Iveta Ondráčková 
za knihovnu Třebíč. Po skončení 
literární části v 19 hodin navazuje 
dílnička modrotisku Mgr. Milana 
Nohy.

Hudební doprovod: Andrej Boha-
tý, kytara.

Čtvrtek 22. září, 17 hod., před-
náškový sál. 

JAK TO TI DÁNOVÉ DĚLA-

JÍ aneb ZE ŽIVOTA ČESKÉHO 

VELVYSLANCE V DÁNSKU / 

ZDENĚK LYČKA

Pondělí 26. září, 9 hod., přednáš-
kový sál. 

ZMIZELÁ TŘEBÍČ. 8. ČÁST. 

ZÁMOSTÍ, PODKLÁŠTEŘÍ, 

HRÁDEK / Ing. arch.  LUBOR 
HERZÁN

Výstavy

EKO – DEN / MŠ KAŠTÁNEK

Do 30. 9., dětské oddělení
Výstava výtvarných prací z MŠ 

Kaštánek.

JAK ŠEL ČAS VE STACIONÁ-

ŘI / DENNÍ REHABILITAČNÍ 

STACIONÁŘ NA DRUŽSTEVNÍ 

ULICI

1. -  30. 9., pobočka Modřínová
Výstava výrobků a fotografií z čin-

nosti stacionáře.

SEVERSKÉ JAZYKY

2. 9. 2022 – 30. 9. 2022, přednáš-
kový sál, 2. patro

Severské jazyky mají v naší zemi 
příchuť blízké exotiky, drsné a čisté 
přírody a specifické literatury a jed-
ním z cílů výstavy také je šířit infor-
mace o méně známých, avšak dobro-
družných jazycích Severu. 

LETEM SVĚTEM PRAVĚ-

KEM JEMNICKA / Mgr. MILAN 

VOKÁČ, Ph.D., Bc. TOMÁŠ 

ROHOVSKÝ,DiS.

8. 9. 2022 – 31. 10., klubovna 
dospělého oddělení, 1. patro

Vernisáž výstavy se uskuteční po 
úvodní přednášce 8. září.
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  Třebíčské centrum   Centrum DaR

 Divadla a koncerty

11. 9. v 19 hod. - Divadlo Pasáž - I. 
představení abonentní sk. B

Divadlo Palace Praha: HLEDÁM 

ŽENU, NÁSTUP IHNED

Bláznivá komedie, která se strhne 
kolem jedné malé, ale nutné lži.

15. 9. v 19 hod. - Národní dům 
(stolová úprava) - jazzový koncert 

LAUREN HENDERSON QU-

ARTET

16. – 17. 9.  

Město Fšem - doprovodný pro-
gram Slavnostního otevření Karlova 
náměstí

Třebíč, židovská čtvrť, scéna před 
Zadní synagogou

KDY: 16.–17. 9. 2022

PÁ: 16 hod. Honza Doležal (@

zapiskyumelce), 17.30 hod. The 

Valentines, 19 hod. Femi slam 

poetry

SO: 19 hod. Amelie Siba, 20.45 

hod. Cigarette syndrome, 22 hod. 

52 Heartz Whale

23. 9. od 14 do 18 hodin - výmě-

na rostlin v kavárně We love Cof-

fee

1. – 2. 9. 8 – 14 Den otevřených 

dveří

1. 9. – 9. 9. ZÁPISY DO KROUŽ-

KŮ A KURZŮ 

2. 9. 10 – 11 Informační schůzka 

pro zájemce o miniškoličku Uzlí-

ček

3. 9. 14 – 17 VOLNÝ ČAS NENÍ 

NUDA (prezentace aktivit na Podzá-
mecké nivě)

6. 9. 15 – 16.30 V září nesmí na 

talíři chybět - kurz zdravého vaření

8. 9. 9 – 9.45 Ukázková hodina – 

Kulíšek (kroužek pro rodiče s dětmi 
od dvou let)

13. 9. 15 – 16.30 Houby a houbič-

ky (tvořivé odpoledne)
13. 9. Ukázková hodina hudeb-

ních kroužků ve spolupráci s HŠ 

YAMAHA Znojmo

9 – 9.45 Robátka (pro děti od 4 
měsíců do 18 měsíců)

10 – 10.45 První krůčky k hudbě 

(pro děti od 18 měsíců do 4 let)
15. 9. 10.30 – 12 Výběr volno-

časových kroužků – vybírá si dítě, 
nebo rodič? 

20. 9. 15 – 16.30 Podzimní dílnič-

ky (akce pro celé rodiny)
29. 9. 10.30 – 12 Můra, nebo 

motýlek? (EKO tvoření)

1. - 30. 9. RODINA jako první 

univerzita dítěte – kampaň Sítě pro 
rodinu

1. - 2. 9. DNY OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ – ukázky aktivit, otevřeno 
čtvrtek a pátek 8 - 14 hod.

1. - 11. 9. Zápis do kroužků a 

kurzů – info u pracovníků Centra 
nebo na fb

3. 9. 14 – 17 VOLNÝ ČAS NENÍ 

NUDA – prezentace aktivit na Pod-
zámecké nivě

4. 9. 14 – 15 MALÝ FESTIVAL 

LOUTKY: Tučňáci a medvídek - 

horní herna Centra.

5. 9. 16 – 17 Péče o děti v dětské 

skupině a adaptace dítěte – beseda, 
konzultace, infoschůzka

6. 9. 10 - 11.30 Klub Batole: 

Veselé říkanky pro batolata

7. 9. 9 - 9.45 Robátka – ukázko-
vá hodina (ve spolupráci s Hudební 
školou YAMAHA Znojmo) 

8. 9. 10 - 10.45 První krůčky k 

hudbě – ukázková hodina
8. 9. 15 - 17  OTEVŘENÁ 

ZAHRADA – zahradní slavnosti pro 
radost i zdraví

13. 9.  10 - 11.30 Klub Batole: 

Hravé ortopedické pomůcky

14. 9. 10 - 16 FAMILY POINT 

Třebíč: Výtvarný koutek – Tvoří-
me z dřevěných špachtlí 

15. 9. 10.30 – 12 Výběr kroužků 

pro nejmenší

15. 9. 13 - 17 SWAP bazárek – 
výměna věcí bez peněz, včetně oble-
čení

16. - 22. 9. Evropský týden mobi-

lity – téma: „Lepší dostupnost“

  Výstavy
Galerie Malovaný dům

7. 9. – 6. 11. – Michal Rapant 

(malba)
16. 11. 2022 – 15. 1. 2023 – Vác-

lav Petr (fotografie)

Výstavní síň Předzámčí

5. 10. – 20. 11. – Jakub Noha 

(malba)
7. 12. 2022 – 8. 1. 2023 – Vánoč-

ní výstava

Galerie Tympanon

Do 18. září - Výstava obrazů stu-

dentů Akademie pro seniory

Zámecká konírna

Do 23. října - Historické kočár-

ky a kolébky 1880-1980 ze sbírky 

Muzea Vysočiny Pelhřimov

Centrum tradiční lidové kultury

17. 9. Řemeslnický jarmark

19. - 25. 9. FAMILY POINT Tře-

bíč: Rodinné vycházky po třebíč-

ských parcích III.

20. 9. 10.30 - 12 Kurz zdravého 

vaření – téma: Cuketa v kuchyni – 

Slaný koláč s parmezánem

21. 9. 10 - 12 FAMILY POINT 

Třebíč: Mezinárodní den bez aut

21. 9. 15.30 - 16.30 TVOŘIVÉ 

HRAČKY – pro rodiče s dětmi od 2 
let: cílené hry na rozvoj 

22. 9. 10 - 12 Den bez aut (akce k 

Mezinárodnímu dni bez aut – tvo-

ření, říkanky…)

22. 9. 15 - 17 POHÁDKOVÁ 

CESTA ZAHRADOU – akce pro 
celé rodiny 

26. 9. 10 - 12 FAMILY POINT 

Třebíč: Zkrácené pracovní úvazky

27. 9. 10.30 – 12 Klub Batole: 

Alternativní přístupy ve výchově

29. 9. 10.30 – 12 ATELIÉR pro 

velké i malé: Zvířátka z přírodnin

29. 9. 15 - 16.30 Kurz zdravého 

vaření – téma: Síla rakytníku

29. 9. 13 - 17 SWAP bazárek – 
výměna věcí bez peněz, včetně oble-
čení

Lauren Henderson (N.Y.C./USA) 
– zpěv, Walter Fishbacher (USA/A) 
– piano, Petr Dvorský (CZ) – kon-
trabas, Alex Bernath (D) – bicí

20. 9. v 18 hod. - Foyer divadla 
Pasáž - I. koncert Kruhu přátel hud-
by

IVAN ŽENATÝ (housle) a 

MIROSLAV SEKERA (klavír)

22. 9. v 19 hod. - Divadlo Pasáž - I. 
představení abonentní sk. A

Městská divadla pražská-ROKO-

KO: NEVIDITELNÝ

První divadelní adaptace románu 
klasika české psychologické prózy o 
touze po moci, rodinné anamnéze a 
neviditelném strýci.

Vstupné: 380/410 Kč / Případně 
zbylé vstupenky v prodeji od 14. 9. 
2022

24. 9. od 10 hod. - Karlovo náměs-
tí

BRAMBOROBRANÍ

XXII. ročník přehlídky folklórních 
souborů

28. 9. v 19 hod. - Bazilika sv. Pro-
kopa

SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT 

S VIRTUOSI TREBICENSES

Tradiční slavnostní koncert ve 
spolupráci s třebíčským komorním 
smyčcovým orchestrem Virtuosi 
Trebicenses. 

Otužileckou sezonu zahájí Klub 
ledních medvědů Třebíč v úterý 
20. září v 16 hodin v nových pod-
mínkách v řece Jihlavě. Město tam 
otužilcům pronajalo prostory v opra-
vených kabinách.  

„Zároveň je to i příležitost pro 
nové zájemce, a to nejenom o klasic-
ké otužování, zimní plavání, ale i o 
opravdu hodnotné sportovní výko-
ny dosahující světové úrovně, což bylo 
vidět v minulé sezóně,“ láká předseda 
Zdeněk Mikoláš. 

Připomíná, že otužování není sice 
v Třebíči nic nového, neboť zde 
otužilci působili krátce již před 50 
lety jako oddíl při ZGK Borovina a 
plavali v Poušově v Mlýnském náho-
nu.

„O něco později, při založení Vod-
ní záchranné služby, jsem navrhoval 
tuto činnost obnovit, neboť kdo jiný by 
se měl otužovat, když ne vodní záchra-
náři. Že? Tento návrh však nepadl na 

úrodnou půdu, a tak se tak stalo až po 
dalších 30 letech, a to v roce 2010,“ 
říká Mikoláš. 

V tomto roce vznikl otužilecký 
Klub ledních medvědů KLM-Třebíč. 
„Zpočátku jsme se scházeli na různých 
místech, než naše stanoviště zakotvi-
lo na břehu vodní nádrže Markovka, 
kde bylo několik let, až do vypuštění 
dobré vody. O té současné, která nemá 
možnost odtékat přes přepad, se to říct 
nedá,“ pokračuje Mikoláš. 

„To, zda je otužování zdraví pro-
spěšné, či nikoliv, vám letos předvede 
Klub ledních medvědů na naší pravi-
delné ukázce 17. prosince. A to závo-
dem důchodců nad 70 v ledové vodě, 
což bude podle dostupných informa-
cí i světovým unikátem. No a vypadá 
to tak, že v důsledku současné politi-
ky se z většiny obyvatel stanou otužil-
ci i nedobrovolně,“ dodává Zdeněk 
Mikoláš.  -zt-

Otužilci zahajují sezonu
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 Komunitní centrum Moravia

  Kino Pasáž
STŘEDA 31. 8. – ČTVRTEK 1. 

9. v 19.30 hod.

SIROTEK: PRVNÍ OBĚŤ

Horor USA s titulky.
Pro mládež do 12 let nepřístupný

PÁTEK 2. 9. – SOBOTA 3. 9. v 

19.30 hod.

MINAMATA

Drama USA s titulky.
Pro mládež do 12 let nevhodný

NEDĚLE 4. 9. – PONDĚLÍ 5. 9. 

v 19.30 hod.

STŘÍDAVKA

Komedie ČR.
Pro mládež do 12 let nevhodný

ÚTERÝ 6. 9. – STŘEDA 7. 9. v 

19.30 hod.

AFTER: POUTO

Romantické drama USA stitulky.
Pro mládež do 12 let nevhodný

PÁTEK 9. 9. – NEDĚLE 11. 9. v 

19.30 hod. dabing

PONDĚLÍ 12. 9. v 19.30 hod. s 

titulky

JAN ŽIŽKA

Životopisné historické drama ČR.
Pro mládež do 15 let nevhodný

ÚTERÝ 13. 9. – STŘEDA 14. 9. v 

19.30 hod.

POZVÁNKA DO PEKLA

Horor USA s titulky.
Mládeži do 15 let nepřístupný

NEDĚLE 18. 9. – ÚTERÝ 20. 9. 

v 19.30 hod.

VSTUPENKA DO RÁJE

Romantická komedie USA s titul-
ky.

Pro mládež do 12 let nevhodný

STŘEDA 21. 9. v 19.30 hod.

MOONAGE DAYDREAM

Hudební dokument USA s titulky.
Pro mládež do 12 let nevhodný

PÁTEK 23. 9. – NEDĚLE 25. 9. v 

19.30 hod.

INDIÁN

Komedie ČR, SR, Polska.
Mládeži přístupný

ÚTERÝ 27. 9. – STŘEDA 28. 9. v 

19.30 hod.

BANGER

Komediální drama ČR.
Mládeži do 15 let nepřístupný

KINO DĚTEM – Začátky před-

stavení v 17 hod.

PÁTEK 2. 9. – NEDĚLE 4. 9.

PRINCEZNA REBELKA

Animovaná komedie Francie v čes-
kém znění.

Mládeži přístupný

PÁTEK 23. 9. – NEDĚLE 25. 9.

DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ

Animovaná akční komedie USA v 
českém znění.

Mládeži přístupný

FILMOVÝ KLUB – Začátky 

představení v 19.30 hod.

KOMUNITNÍ ZAHRADA ote-
vřená denně pro všechny

Je možné využít gril, petanque, 
Mölky, Kubb, pískoviště a posezení 
na terase

Pravidelné akce
Út 10 – 17 hod.

OTEVŘENÝ DĚTSKÝ KOU-

TEK PRO VŠECHNY

Út 13 – 15 hod.

KONDIČNÍ CVIČENÍ SVAZU 

DIABETIKŮ

Pořádá: Svaz diabetiků
Kde: sál KC

ČTVRTEK 8. 9. 

POSLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ

Drama Indie, Francie s titulky.
Mládeži přístupný

ČTVRTEK 15. 9. 

ARVÉD

Drama ČR a SR.
Pro mládež do 12 let nevhodný

ČTVRTEK 22. 9. 

HODNĚ ŠTĚSTÍ, PANE VELI-

KÝ

Komediální drama Velké Británie s 
titulky.

Mládeži do 15 let nepřístupný

ČTVRTEK 29. 9. 

SLOVO

Drama ČR.
Mládeži přístupný

Út 15 – 17 hod.

LEKCE TANCE PRO DĚTI

Pořádá: Natálie Burianová
Kde: sál KC

Út 18.30 – 19.30 hod.

JÓGOVÁ TERAPIE S VANDOU

Pořádá: Vanda Havelková
Kde: sál KC
 
MĚSÍČNÍ PROGRAM 

Galerie Komunitního centra Mora-
via

VÝSTAVA OBRAZŮ HELENY 

PRAŽÁKOVÉ

Malá galerie v knihovně

Tábory a pobyty STŘED

Čt 1. 9., 17 – 18.30 hod. 

RAPOVÁ KAPELA MLADÝCH 

HOCHŮ

Kde: zahrada KC případně prostor 
KC

Po 5. 9., 15 - 17 hod. 

VAŘENÍ S EMILKOU: PŘÍPRA-

VA KYNUTÝCH KNEDLÍKŮ

Kde: kuchyně KC

Čt 8. 9., 16 - 18 hod. 

PŘEDNÁŠKA NA TÉMA 

„KOMPOSTOVÁNÍ“

Pořádá: Zdravé město Třebíč
Kde: sál KC

Út 20. 9., 18 - 20 hod. 

LÉČENÍ DUCHOVNÍ CESTOU

Pořádá: Kruh přátel Bruna Grönin-
ga

Kde: sál KC

Na pultech Rynku

Rynek místo plné chutí
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Ve spanilou jízdu proměnily soft-
balistky České republiky svoji účast 
na mistrovství Evropy hráček do 15 
let v nizozemském Enschede. Národ-
ní tým ani jednou nezaváhal a všech 
devět utkání dokázal vyhrát rozdílem. 
Zlatá medaile ze šampionátu putuje 
díky Denise Šustrové také na Vysoči-
nu. Hráčka baseballového klubu Tře-
bíč Nuclears ve finále ME stáhla svými 
odpaly dva z deseti doběhů českého 
týmu proti Itálii.

Poslední zápas základní skupiny pro-
ti domácímu Nizozemí rozhodl nejen 
o postupu do bojů o titul mistryň sta-
rého kontinentu, ale zajistil České 
republice také postup na mistrovství 
světa pro příští rok. S průběhem klíčo-
vé bitvy byla hráčka druhé mety z Tře-
bíče spokojená. 

„Zápas proběhl v klidu. Dařilo se nám 
od první směny. Ráda hraji s diváky za 
sebou. Myslím si, že zápas všem zvedl 
náladu a jasná výhra nám určitě pomoh-
la,“ řekla Denisa Šustrová po utkání, 
které tým poslalo do finálových bojů.

Další třebíčskou stopou na mezi-
národní scéně je účast trojice hráčů 
Nuclears na baseballovém mistrovství 
světa kategorie do dvanácti let, které 
začíná v pátek 29. července 2022 na 
Tchaj-wanu. Reprezentační dres zde 
z Třebíče obléknou Daniel Dobeš, 
David Jílek a Alex Veselý. Český tým 

čeká těžký úkol a už v základní skupině 
narazí na ty nejsilnější soupeře. Hned 
v úvodním duelu je čeká výběr USA a 
následně změří síly s Koreou, Japon-
skem a Dominikánskou republikou. 
Společně s Čechy bude na světovém 
šampionátu reprezentovat Evropu ješ-
tě tým Itálie.  –rv-

ZLATÉ medaile, titul mistryň Evropy 
a postup na světový šampionát v příš-
tím roce vybojovala s českou reprezentací 
Denisa Šustrová z Třebíče na ME kade-
tek v Nizozemí.   Foto: Libor Šustr

Třebíč má mistryni Evropy

Osobní rekord 7220 bodů a prven-
ství ve Velké ceně v kategorii juniorů 
vybojoval v Pacově desetibojař Spar-
taku Třebíč Adam Havlíček. Bohužel 
ani zlepšení v sedmi disciplínách 
nestačilo k tomu, aby splnil limit pro 
MSJ v kolumbijském Cali. Člen tré-
ninkové skupiny Jiřího Klinera zahájil 
stovkou za 11,62 s a pokračoval dál-
kou za 665 cm. 

Ani jeden z těchto rekord-

ních výkonů se však v tabulkách 
neobjeví,protože mu při nich fouka-
lo 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 patnáctis-
tovce (4:27,95 min).

Spolu s ním absolvoval celý víceboj 
i běžec středních tratí Adam Trojan, 
který mu v závěrečné disciplíně tak-

Havlíček a Meschková vyhráli Velkou cenu 

Po dvouleté pauze zaviněné koronavirový-
mi opatřeními se Táborský triatlonový festival 
v neděli 24.července vrátil do závodního kalen-
dáře ve velkém stylu. Při fantasticky obsazeném 
Evropském poháru juniorů a juniorek na trati 
0,75-20-5 km zazářila bronzem Kateřina Hadra-
vová (1:07,02 h). A jako druhá česká reprezen-
tantka, celkově 22., proběhla cílem v čase 1:10,11 
h Michaela Mitisková (TJ Spartak Třebíč).

Tomuto závodu předcházely dopolední boje 
mladých triatlonistů. Početné obsazení měl na 
startu oddíl triatlonu TJ Spartaku Třebíč. V žactvu 
12-13 let na trati 0,25-7,2-1,7 km byl na 9. místě 
Martin Kalda a hned za ním Matyáš Večeřa. 

Ve stejné kategorii dívek doběhla na 11. místě 
Zuzana Mezlíková. Žáci 14-15 let měli trať dlou-
hou 0,4-10,8-3,3 km. Na 19. místě doběhl Jan 
Voda. V nejpočetněji zastoupené stejné kategorii 
dívek se seřadily za sebe od 12. místa Nela Bedná-
řová, Adéla Kuchařová a Tereza Coufalová. Na 16. 
místě dokončila závod Markéta Dvořáková a 24. 
doběhla Nikola Vodová.

Po těchto závodech následoval závod Českého 
poháru. A zde se podařilo v různých věkových 

kategoriích po absolvování trati 0,75-20-5 km 
vystoupit na stupně vítězů hned pěti závodníkům 
oddílu triatlonu TJ Spartaku Třebíč. 

V kategorii mužů 30-39 let Ondřej Vrba, 40-49 
let Martin Hanáček a 50-59 let Milan Procházka 
- všichni jmenovaní získali pohár za 3. místo. Pro-
lomit se to podařilo Petru Mejzlíkovi, který v kat. 
60-69 let obsadil 2. místo. 

A ani mezi ženami nevyšel oddíl triatlonistů 
naprázdno. Třetí místo v kat. žen 40-49 let obsa-
dila Vendula Procházková a ve stejné kategorii 
doběhla na 5. místě Jana Kuchařová.

V týmové soutěži tyto výsledky stačili na 5.místo 
v konkurenci všech triatlonových oddílů v ČR a 
stejné umístění patří našim triatlonistům i v prů-
běžném pořadí Českého poháru. Do jeho kon-
ce zbývá už jen jediný závod v Karlových Varech 
počátkem září.

„Tohle se podařilo. Pět umístění do třetího mís-
ta už dlouho nebylo, z Českého poháru. Jestli vůbec 
někdy. A Míša Mitisková druhá mezi našimi nejlep-
šími juniorkami je skvělý výsledek,“ konstatoval Petr 
Mejzlík.   -zt-

NA FOTO zleva Vrba, Procházkovi, Hanáček a 
Mejzlík.  Foto: paní Vrbová

Medaile triatlonistů z Tábora

ticky 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 stov-
ka opět nebude v tabulkách pro nedo-
volenou podporu větru. Vedle Havlíč-
ka a Trojana se v Pacově představila i 
další svěřenkyně Jiřího Klinera, Beata 
Meschková. Ta s více než tisícibodo-
vým náskokem zvítězila mezi žákyně-
mi, když si vytvořila osobní rekord ve 
vrhu koulí (9,21 m). Kristýna Kučero-
vá z tréninkové skupiny Petra Veleby 
skončila ve stejné kategorii čtvrtás no-
vým osobním maximem v hodu oště-
pem (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. Meschko-
vá (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. Kučero-
vá (Spartak Třebíč) 2883(20,42 – 
134-7,20-21,20-460-29,80-3:13,62). 
 Milan Zeibert
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Dvěma výhrami nad úřadujícími 
mistry ČR Arrows Ostrava 7:6, 3:0 
a ziskem konečné páté příčky v Ext-
ralize zakončili baseballisté Třebíče 
Nuclears svoji historicky nejúspěš-
nější sezónu. Americký trenér Jeff 
Barto často sází na mladé odchovan-
ce klubu, které staví vedle zkušených 
zahraničních posil, a tato kombinace 
se mu vyplatila i tentokrát.

V prvním utkání dával týmu jisto-
tu na nadhozu Orlando Romero z 
Venezuely, který během osmi směn 
nadělil soupeři celkem devět stri-
keoutů. Útok Nuclears tentokrát 
táhli právě mladíci a skvěle se týmu 
odvděčili za danou příležitost. 

Svými třemi hity stáhl tři body 
Třebíče Jan Urbánek junior a sto-
procentní byl na pálce Adam Vese-
lý. Ten ke třem odpalům v úvodním 
duelu přidal tři hity také ve druhém 
utkání.

Ústřední postavou odvety se stal 
Kanaďan Ryan Johnson, který uza-
víral na nadhozu poslední směnu v 
prvním zápasu a na kopec se posta-
vil i ve druhém utkání. V něm odhá-
zel vítěznou Complete Game a zářil 
i v útoku. 

Svými dvěma odpaly včetně jedno-
ho homerunu stáhl dva ze tří bodů 
Třebíče a sám přidal jeden doběh. Z 
mladých odchovanců na sebe upo-

EXTRALIGOVÝ tým mužů Třebíč Nuclears vybojoval v sezóně 2022 konečnou pátou příčku, což je historicky nejlepší 
umístění klubu v nejvyšší soutěži.  Horní řada zleva: asistent trenéra Jan Gregor, Ryan Johnson (Kanada), Jaylyn Willi-
ams (USA), Orlando Romero (Venezuela), Adam Veselý, Lukáš Smejkal, Dominik Doležal, Kamil Pejchal, Patrik Kadr-
nožka, Robin Vávra a hlavní trenér Jeff Barto (USA). Spodní řada zleva: Jan Bilíček, Vojtěch Šabacký, bullpencatcher 
Tomáš Nahodil, Filip Kollmann, Petr Tretera, Tadeáš Kalčev, Pavel Jozek jr., Jan Urbánek jr., Roman Dvořák, Lukáš Malý 
a Adam Skála. Na snímku chybí Miroslav Křivánek, Lukáš Pacal, Richard Sázavský a David Sklenář. Foto: Robert Vávra

Baseballisté Třebíče slaví historický úspěch

zornil stoprocentní úspěšností na 
pálce teprve šestnáctiletý Jan Bilí-
ček, který si utkání náležitě užil. 
„Dnes to byl krásný den před domácím 
publikem. Všichni kluci pálili, nadha-
zovači byli taky skvělí a zahráli jsme 

si krásný baseball,“ shrnul své pocity 
po vítězné sérii Bilíček.

Své svěřence trenér Jeff Barto chvá-
lil už po odehrané Top 6. „Tvrdě 
dřou, jsou skvělý kolektiv, a navíc jsou 
velmi mladí. Takže si myslím, že před 

sebou máme velmi slibnou budouc-
nost.“ zhodnotil počínání hráčů 
Nuclears v historicky nejúspěšněj-
ší sezóně hrající trenér, kterému se 
jako prvnímu podařilo dovést Tře-
bíč do play-off nejvyšší soutěže.  -zt-

Již po čtvrté hostil třebíčský spor-
tovní areál Na Hvězdě velkou mezi-
národní akci Euro Baseball Tour 
(EBT). Účastnilo se ho rekordních 
220 hráčů z jedenácti zemí, kterým 
se během jednoho týdne věnovlo 32 
trenérů.

„Hráči a trenéři jsou draftováni do 
šestnácti týmů ve třech věkových kate-
goriích a během EBT mezi sebou ode-
hrají celkem 59 baseballových utká-
ní. Popularita akce neustále roste a 
z šedesáti účastníků v prvním roce se 
jejich počet rozrostl na letošní rekord,“ 
říká hlavní organizátor turnaje Pavel 
Jozek.

„Letos jsme mohli poprvé přivítat 
také zástupce z Itálie. Jsem rád, že hrá-
či získají další porci mezinárodních 
zkušeností, a věřím, že si prázdnino-
vé setkání Na Hvězdě pořádně užijí,“ 
dodává.

EBT není jen o baseballových 
zápasech. K akci již neodmyslitelně 
patří například také Homerun derby 
zástupců všech týmů nebo společná 
BBQ párty na závěr akce. Do orga-
nizace je zapojeno více než padesát 
pořadatelů, pomocníků a dobro-
volníků z řad rodičů a zaměstnanců 
domácího klubu Třebíč Nuclears. 

 -zt-

K LETNÍM prázdninám a třebíčskému areálu Na Hvězdě již neodmyslitelně 
patří velké mezinárodní setkání mladých baseballistů Euro Baseball Tour. 
 Foto: Irena Fukarová

Tour hlásí rekordní účast



STRANA  29 TN - ZÁŘÍ 2022Služby / Inzerce

videoBoS - video svatebního dne, maturit-
ního plesu, firemní prezentace. Živé vysílání. 
Letecké video a foto.  Přepis - rodinných nah-

rávek (VHS, miniDV, HDD kamer) a 8 mm 
filmů na DVD. Tvorba internetových stránek 
včetně eshopu.Tel.: 608 855 607
Více na www.video-kameraman.cz. 

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

Video a internet

Koupím

Oznamovatel

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

Výklad karetRenovace vanySlužby

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

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

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

Kominictví

Potřebujete TONERY a náplně do tiskárny? 

Naše kvalitní kompatibilní cartridge a ton-

ery šetří Vaši peněženku! Internetové ceny 
a věrnostní slevy. Drtivá většina typů SKLA-

DEM!  www.trebservis.cz. Tel.: 604 911 
211, OC Amos - Komenského nám. 1045/18 
- hned u přechodu naproti Septiku :-)

Fotovoltaická elektrárna. Pošlete mi mail 
na zimmermann@trienergo.cz a můžeme 
nezávazně probrat, zda se Vám fotovolta-

ická elektrárna vyplatí. 
Vyřídíme za Vás i dotaci „Nová zelená 
úsporám“, která může pokrýt až téměř 
polovinu ceny!

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

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

Náplně do tiskáren

Fotovoltaická elektrárna

Řez ovocných dřevin

Výuka němčiny, překlady

Vyklízíte dům, byt, chalupu? Koupím 
i celou pozůstalost. Nábytek, nádobí, 
příbory, sklo, porcelán, knihy, fotografie, 
lustr, obrazy, náboženské předměty, mince, 
bankovky, odznaky, hodinky, staré zbraně, 
betlém a vánoční ozdoby. Vše vojenské, 
myslivecké. Jakoukoliv sbírku - vše do roku 
1989. Tel.: 724 468 171

Koupím staré hračky na baterku, klíček, 
bovden, auta, vlak, loď, pásák, dělo, 
vojáčky, stavebnice, hry, kostky, panenky, 
kočár aj. Dobře zaplatím. Tel.: 603 146 473

Koupím starý nábytek i z půdy, hodiny, 
betlém, hud. nástroje, mince a bankovky, 
reklamní cedule, vyznamenání, nože, 
šperky, stříbrné předměty, příbory, hračky,  
i celou pozůstalost. Dobře zaplatím. 
Tel. 603 146 473

Výkup STARÝCH peřin. 
Tel.: 721 469 234.

Hledáte 
novou práci?

pbs.cz/kariera
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - 
Klubovna u rybníka „Babák“, kon-

takt Ing. Ladislav Tomáš, 

tel: 776 143 134

3. 9. 2022 Havlíčkobrodská pade-

sátka, turistický pochod v Havl. Bro-
dě, start v zasedací místnosti MÚ, V 
Rámech, trasy pěší 13, 15, 27, 47 km 
a cyklo 31, 52 km vedou na NS B. 
Reynka, Knyk, Horní Krupou, Roz-
sochatec a Břevnici.Odjezd vlakem 
z Třebíče hl. n. v 6.50, 7.15, 8.50 / z 
Boroviny v 6.20, 7.18, 8.28. Návrat 
vlakem z Havl. Brodu v 14.03, 15.05, 
16.03, 17.05, 18.03.

9. 9. 2022 Kolem noční Jihlavy 

po historických pamětihodnos-

tech, turistický pochod v Jihlavě, 
start od 17 do 19 hod. DDM, Brněn-
ská 46, trasy pěší 8 a 15 km. Doprava 
individuální.

10. 9. 2022 Hvězdicově na Jalo-

vec, turistický pochod, start libovol-
ný, cíl 9.30 - 15.30 hod. na Jalovci v 
chatě lyžařů. Doporučené pěší tra-
sy: 5 km s průvodci z Okříšek(7.30 
hod.), 10 km z Okříšek přes Přiby-
slavice a Číchov, 20 km z Třebíče 
přes Padrtův mlýn a Číchov, 20 km 
z Třebíče přes Račerovice a Číchov, 
20 km z Přímělkova přes Rokštejn 

a Brtnice. Z Jalovce na vlak 1,5 km 
do Číchova nebo 5 km do Okříšek. 
Cyklotrasy podle svého uvážení.
Do Okříšek či Přímělkova vlakem 
z Třebíče hl. n. v 7.15, 8.50, 9.15 / 
z Boroviny v 7.18, 9.18. Návrat vla-
kem z Číchova v 14.12, 16.12, 18.09, 
z Okříšek vlakem v 12.53, 14.18, 
14.53, 16.18, 16.53.

16. 9. 2022 Pohádková Třebíč, 
dobrodružný pochod v Třebíči, start 
od 16.00 do 18.00 hod. Vodácké a 
skautské muzeum, Havlíčkovo ná-
břeží (Židovská čtvrť), trasa pěší do 
5 km (Kočárek). Účastníci na startu 
obdrží popis trasy. Děti se mohou 
těšit na pohádkové postavy, soutěže 
a hry. Cíl je v klubovně KČT u Babá-
ku. Akce je součástí Evropského týd-
ne mobility.

17. 9. 2022 Pelhřimovské pěšin-

ky po střeše Evropy, hvězdicový 
pochod na Křemešník, hlavní trasa 
z Nové Bukové 20 km, cíl u rozhled-
ny Pípalka mezi 11 - 12 hod.Trasu je 
vhodné volit z Nové Bukové na Kře-
mešník a pokračovat na vlak do Pel-
hřimova, Rynárce, Zajíčkova, Horní 
/ Dolní Cerekve, Kostelce nebo Jih-
lavy. Odjezd z Třebíče vlakem z hl. n. 
v 7.15 / Boroviny v 7.18. Návrat vla-
kem podle zvolené zastávky.

Turistika

Vydává: Parola, spol. s r. o., , IČ 18199283, Fritzova 34, 586 01 Jihlava, www.jih-
lavske-listy.cz/tn - Vychází 1x měsíčně v nákladu 15.700 ks, zdarma do každé rodiny 
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11734 - Distribuce: PNS. Reklamace: tel.: 567 578 027
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Třebíčské noviny

17. 9. 2022 Podzimní výstup 

na Vestec, turistický pochod, start 
libovolný, cíl 11 - 13 hod. na vrcho-
lu Vestce, Železné hory. Začátek 
nebo konec trasy je vhodné volit na 
žst. Rozsochatec, Chotěboř, Sobí-
ňov, Ždírec nad Doubravou (10 - 20 
km).Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 
6.50, 7.15, 8.50 / z Boroviny v 6.30, 
7.18, 8.28. Návrat vlakem dle zvole-
né zastávky.

23.- 25. 9. 2022 Jede Kudrna 

okolo Brna, hlavní akce KČT, start 
v Bystrci v Krčmě Pod Lípou na  uli-
ci Výhon, trasy PÁ 12 km (Kolo-
maznický pochod přátelství k hradu 
Špilberk), SO a NE 10 až 42 km (v 
oblasti Brněnské přehrady, Pohádky 
máje a Moravského krasu). Do Brna 
dobré spojení, odjezd podle zvole-
ného dne na jeden či více dní.

23.- 24. 9. 2022 Stříbrnou sto-

pou, turistický pochod v Jihlavě, 
start sportovní hala Sokolovská 
122C, trasy pěší 15 - 35 km, cyklo 
25 - 75 km. 

Odjezd z Třebíče vlakem z hl. n. v 
6.17, 6.50, 7.15, 8.50 / Boroviny v 
6.30, 7.18. Návrat vlakem z Jihlavy 
v 13.43, 14.26, 15.43, 16.26, 17.43.

24. 9. 2022 Cestami Oktaviá-

na Strádala, turistický pochod v 
Humpolci, start v hotelu Na Kocan-
dě, Želiv, trasy pěší 6 - 30 km vedou 
kolem Želivky a vodních nádrží 
Trnávka a Sedlice.

Odjezd z Třebíče autobusem v 
6.00, 8.40, vlakem v 6.50. Návrat z 
Humpolce vlakem v 13.18, 15.14, 
16.35, autobusem v 17.25. -zt-

Tuna překonal rekord
O překonání okresního rekordu v dlouhém triatlonu se po mnoha letech 

postaral Jaroslav Tuna z CK Kněžice. Na Mistrovství ČR v dlouhém triatlo-
nu o objemech 3,8 - 180 - 42,2 km (kdysi také nazývaný Železný muž - nyní 
IRONMAN) v Otrokovicích ve věkové kategorii 45-49 let doběhl na 2. mís-
tě ve výborném čase 9:32,19 h. Tímto o více než půl hodiny překonal jede-
náct let starý čas Milana Procházky (též z Otrokovic), který byl 10:06,45 h. V 
historických tabulkách figuruje se třetím nejlepším časem 10:09,00 hod. Petr 
Mejzlík (oba TJ Sp.Třebíč), který jej dosáhl v roce 1994 ve Slavkově. „Skvělej 
výkon, skvělej čas,“ ohodnotil Mejzlík.   -zt-

Olympiáda dětí a mládeže, která 
je pořádána v dvouletých interva-
lech jako soutěž krajských reprezen-
tací, přinesla letos Třebíči tři medai-
le ze třinácti získaných závodníky a 
závodnicemi ve vysočinských dre-
sech. O všechny tři se zasloužily 
atletky třebíčského Spartaku.

Svěřenkyně Jiřího Klinera Vikto-
rie Kulhánková vyhrála časem 40,70 
s závod v běhu na 300 m, a překo-
nala tak okresní rekord žákyň, kte-
rý držela Veronika Janíčková. Beata 
Meschková ze stejné tréninkové sku-
piny byla ve skoku dalekém ve vede-
ní až do posledního pokusu. 

Nakonec její výkon 576 cm zna-
menal stříbro na olympiádě, okresní 
rekord v kategoriích žákyň i doroste-
nek a především druhý nejdelší skok 
v historii třebíčské atletiky. O ten 
nejdelší se v r. 2001 postarala Anna 
Kostihová, která tehdy jako juniorka 
skočila 595 cm. 

Ke třetí medaili měla na osmistov-
ce blízko Kristýna Neumanová tré-
novaná Petrem Velebou. Do finále 
se kvalifikovala druhým nejrychlej-
ším časem 2:17,53 min, čímž zlepši-

la nedávný vlastní okresní rekord ve 
všech mládežnických kategoriích od 
žákyň po juniorky. 

Tam ale doplatila na nezkušenost 
s takticky běženými závody a skon-
čila čtvrtá. O medaili však nepřišla, 
protože spolu s oběma třebíčskými 
medailistkami a finišující Vavřino-
vou z Jihlavy vybojovala bronz ve 
štafetě.  

Z výsledků atletů a atletek Spar-

taku Třebíč v Olomouci: Žáci: 

100 m př: 17. Vomela 14,92. 4 x 60 

m: 9. Doležal Vomela Forman Jed-
lička 27,82. Dálka: 19. Vomela 569. 
Ml. žáci: Výška: 13. Hájek 155. 

Žákyně: 60 m: 8. Kulhánková 7,98 
(v rozběhu 7,90). 300 m: 1. Kulhán-
ková 40,70. 800 m: 4. Neumanová 
2:18,73 (v rozběhu 2:17,53). 100 

m př: 6. Smolová 14,95 (v rozbě-
hu 14,80). 4 x 60 m: 3. Meschková 
Neumanová Kulhánková Vavřinová 
29,37. Výška: 18. Meschková 146. 
Dálka: 2. Meschková 576. Oštěp: 

16. Smolová 28,96. Ml. žákyně: 
Dálka: 18. Horká 475. Oštěp: 16. 
Horká 26,99.

 Milan Zeibert

Viktorie Kulhánková přivezla 
zlato z Olympiády dětí a mládeže

Slunečné počasí přivítalo v neděli 
7. srpna 2022 účastníky 17. ročníku 
jihlavského triatlonu u atokempin-
ku v Pávově. Bohužel období dovo-
lených se podepsalo na slabší účas-
ti jak v dětských, tak i v kategoriích 
dospělých. Třebíčští triatlonisté zde 
měli opět početné zastoupení a byli 
vidět i na stupních vítězů. V katego-
rii 12-13 let zvítězil Martin Kalda 
před Janem Aufem a Zuzana Mezlí-
ková doběhla na 3. místě v distanci 
0,1-4,5-2 km.

V hlavním závodě na tratích 0,65-
20-5,5 km se mezi dorostenci probo-
joval na 3. místo Marek Kratochvíl, 
5. dokončil Jakub Auf a 6. Václav 
Vostal. Mezi dorostenkami zvítězila 
Šárka Kratochvílová. V kategorii 30-
39 let Ondřej Vrba obsadil 2. mís-
to., v kategorii 40-49 let Petr Vostal 
dokončil na 4. místě a mezi ženami 
vybojovala 1. místo Vendula Pro-
cházková, v kategorii 50-59 let obsa-
dil 1. místo Milan Procházka.

 -zt-

Triatlonisté opět uspěli

TŘEBÍČŠTÍ triatlonisté opět stanuli na stupních vítězů. Foto: archiv oddílu
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Co je váš svět? Vaše cíle, vaše rodina, vaše kariéra? IONIQ 5 – čistě elektrické SUV s rozvorem o výjimečné délce 3 metrů – vám s tím vším pomůže nebývalou silou. Cestujte 
s dojezdem až 507 km. Nabíjejte ultrarychle, např. z 10 na 80 % kapacity baterie v ideálních podmínkách za pouhých 18 minut. Vydejte se za svými ambicemi s možností napájet 
externí spotřebiče výkonem až 3,6 kW či s dálničním asistentem druhé generace HDA 2. To je jen několik z řady jedinečných předností nového vozu IONIQ 5. www.hyundai.cz

IONIQ 5 – kombinovaná spotřeba elektrické energie 16,7–20,1 kWh / 100 km; emise CO2 0 g/km.

Síla pro váš svět. IONIQ 5.
Čistě elektrické SUV.

Cílem Hyundai je dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2045.

Jméno dealera
Ulice 123, Hradec Králové
Tel. 222 333 444
www.dealerhyundai.cz

S novým SUV BAYON se budete dívat na svět z výšky a pocítíte během jízdy větší kontrolu i bezpečí díky vyšší pozici 
při řízení. Užijete si i pohodlné nastupování, ve své třídě velkorysý prostor pro cestující a zavazadla (411 – 1 205 l), 
výkonné motory 1,2i (84 k) či 1,0 T-GDI (100 nebo 120 k), vyspělé asistenční systémy a prvky moderní konektivity.

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

Nejvýhodnější Hyundai
pojištění s možností
nulové spoluúčasti0%

Svět jako na dlani.

BAYON. Nové SUV.

BRZY OTEVÍRÁME

SVA Cars, s.r.o
Hrotovická 173, 674 01 Třebíč 
Tel.: 568 840 494 
www.sva.hyundai.cz

Již od

349 990 Kč
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NOVĚ OTEVŘENO
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