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MUSICA ANIMATA 
zazpívá koledy

Vánoční koncert třebíčského sou-
boru MUSICA ANIMATA se usku-
teční v sobotu 7. ledna od 18 hodin 
v kostele sv. Markéty v Jaroměřicích 
nad Rokytnou. Zazní koledy pro 
sbor a orchestr Johna Ruttera a na 
závěr Missa brevis Jiřího Pavlici.  –zt-

Voda něco málo nad nulou, 
teplota vzduchu mínus čtyři, 
pro otužilce ideální podmínky. 

� Antonín Zvěřina

Na letošní rok při pravidelné před-
vánoční propagaci otužilectví při-
pravil předseda třebíčského Klubu 
ledních medvědů Zdeněk Mikoláš 
opravdovou lahůdku, závod veteránů 
nad 70 let na trati 250 metrů. Netušil, 
že zima a zejména mráz budou proti. 
Led uzavřel hladinu řeky Jihlava, kde 
se závod měl konat, a pořadatelům 
dalo velkou práci připravit pro milov-
níky studené vody alespoň kousek 
volné plochy pro jejich plavání.  

Střítežští mroži, odnož třebíč-
ských ledních medvědů, se na hrázi 
nádrži Markovka týden před pláno-

vanou třebíčskou akcí sešli s nesto-
rem otužování Láďou Janouškem 
z Kožichovic. Ten chodí téměř denně 
pokořovat studenou vodu do tohoto 
vodního díla.

Na otázku, zda se závodu zúčastní, 
odpověděl se stoickým klidem: „Zde-
něk mě přihlásil. Není to nic světobor-
ného, tak dvě tři minuty ve vodě, vždyť 
poplaveme po proudu“. Vyjádření hod-
né mistra. I on se musel ovšem s vidi-
nou závodu ale rozloučit.

Ale Zdeněk Mikoláš nelenil a 
vymyslel náhradní program. Po 
otužilcích ze Znojma, z Jihlavy se do 
vody spustili otužilci třebíčští i s jed-
ním zahraničním účastníkem ze Slo-
venska, a na závěr kategorie nad 70 
let a následně kategorie nad 80 let. 
Všechny pak medailí odekorovala 
senátorka Hana Žáková.

Chvíli se zdálo, že shodí kabát a 
též se vrhne do studených vln, vždyť 
bydlí nedaleko Dalešické přehrady 
v Koněšíně, ale nakonec si patrně vše 
rozmyslela. Zdeněk opět neopomněl 
zdůraznit, jak je otužování prospěšné 
pro lidské zdraví a že Česká republika 
v tomto ohledu patří ve světě ke špič-
ce.

Což ovšem nebrání dalším zájem-
cům v následování zhruba stovky 
nadšenců, kteří se v sobotu 17. pro-
since plavili v řece Jihlavě.  Že Česká 
republika patří ke špičce, potažmo 
Třebíč, to Mikoláš demonstroval na 
příkladu Andrey Klementové, která 
v roce 2022 přivezla z Polska z mis-
trovství světa přehršli medailí a už se 
chystá na letošní setkání světových 
otužilců do Francie. 

 (Pokračování na str. 2)

Studená voda otužilcům nevadí
UMĚLEČTÍ KOVÁŘI NA KARLOVĚ NÁMĚSTÍ. Nechť vám kováři ukovou do nového roku hodně štěstí, zdraví a pohody.
 Foto: Antonín Zvěřina
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ahle fotka připomíná, že před čty-
řiceti lety tato skupina uzavírala 

hotel Zlatý kříž, legendu mezi obdob-
nými zařízeními v Třebíči. Od té doby 
v roce 2022 na silvestra uplynulo přes-
ně 40 let. Jedná se patrně o jedinou při-
pomínku, že tam v kavárně v prvním 
patře skupina Vega účinkovala. A pro-
tože jsem byl členem tohoto souboru, 
nelze nezavzpomínat.
Tak předně skupina Vega nebyla kavá-
renskou kapelou, do toho měla oprav-
du daleko. Vznikla v roce 1977 po 
mém návratu z vojny a a dalo se o ní 
říct tehdy populární, kdo na okrese umí 
na kytaru tři akordy, má skupinu.
Postupně jsme se přece jen dopraco-
vali k jakés takés úspěšnosti zejména 
v severní části okresu, naše štace byly 
Hodov, Benetice, Studnice, Rohy a 
několik dalších míst v této oblasti. 
Postupně nastupovali na scénu mla-
dí dravci z Třebíče, například skupina 
Bagr, kde se sešli skuteční muzikanti a 

naprosto nás válcovali. Přišel rok 1982 
a cítil jsem, že naše dny jsou sečteny. 
Generace, která na nás chodila, zestár-
la a měla jiné zájmy, a ta nastupující si 
našla jiné idoly. 

V té době přišla nabídka, zda bychom 
nechtěli vystupovat v hotelu Zlatý kříž. 
Bylo to v polovině roku 1982 a měli js-
me zamáznout dobu do konce roku, 
kdy se měl komplex uzavřít před celko-
vou rekonstrukcí.   
V té době jsem zastupoval kapelu coby 
vedoucí a nevím, co mě to napadlo 
tuhle nabídku přijmout. Pro podnik 
Restaurace a jídelny jsme vypracoval 
jakous takous smlouvu, kterou poté Jiří 
Špak zcela překopal, abychom brali 
alespoň nějaký slušný peníz. 
Do kavárny jsme nastoupili na počát-
ku července, hrát se mělo v pátek a 

v sobotu, venku vedro k zalknutí a 
v kavárně ani noha. Po celý večer jsme 
se dívali na prázdné stoly a bylo jasné, 
že na nás nezabloudí ani opilci z při-
lehlých restaurací. Zkrátka fiasko, není 
se co divit, po kavárnách v té době hrá-
li takové skvělé kapely jako Articulus či 
Variace. 
Pamatuji se, že tam šéfa v té kavárně 
dělal Béďa Nesnídálek a nic si z prázd-
ného sálu nedělal, aspoň měl klid. Tak-
hle to bylo po celé prázdniny a pak 
zpěvák Miloš Bednář, pro úplnost 
doplním, že v té době ve skupina hrával 
na bicí Pavel Zimola, který chtěl skon-
čit, a na kytaru Jirka Huml, se vybou-
ral v autě a byl připoután na lůžko.
Co teď? A tak jsem o výpomoc požádal 
skupinu Orion, hrával v ní kamarád 
Milan Noha, a ta vnesla do kovárny 
jiný živel a také měla svoje příznivce, 
kteří přece jen kavárnu zaplnili.
V té době jsem potkal kdesi v hospo-
dě, zda to bylo přímo v hotelu, si nepa-

matuji, Mirka Uhlíře. Jak se dnes říká, 
byl právě bez angažmá a byl ocho-
ten se k nám přidat. Udělali jsme pár 
zkoušek a od září vystupovali v novém 
složení. Na bubny hrál tehdy patnácti-
letý Ondra Kruba, pozdější člen skupi-
ny Matador. 
Do kavárny začali chodit lidi, nikoli na 
skupinu Vega, ale především na Mir-
ka. A právě na silvestra roku 1982 js-
me tam odehráli poslední zábavu před 
zavřením kavárny. Mirek po novém 
roce nastoupil k domovské skupině Pri-
vilegium a skupina Vega se načas roz-
padla. Ale to je už zcela jiná historie.
Jen pro dokreslení v kavárně se konaly 
každou středu a neděli diskotéky pod 
vedením René Tekala. O stavu míst-
nosti hovoří to, že prosakující voda ze 
stropu se zachycovala do umně zavěše-
ného umělohmotného ubrusu u stropu. 
A v přízemí ještě nějaký čas fungovala 
pivnice, než se celý hotel uzavřel.  

  Antonín Zvěřina

Na hotel Zlatý kříž

Tak plynul čas...

T

Charita Česká republika pořádá od 
1. – 15. ledna 2023 po celém území 
České republiky 23. ročník Tříkrá-
lové sbírky. Oblastní charita Třebíč 
ji zajišťuje v třebíčském okrese a při-
chystala pro ni 543 pokladniček. 

K obcházení domácností na ven-
kově i ve městech vyšle přes 1500 
koledníků. Přípravy jsou téměř hoto-
vy, všechny potřebné věci ke sbír-
ce byly již koordinátorům v obcích 
během prosince rozvezeny, město 
Třebíč ještě není plně obsazeno.  

„Pro naše koledníky máme radost-
nou zprávu, že je za odměnu opět čeká 
filmové představení v třebíčské Pasáži,“ 
říká nová koordinátorka sbírky v tře-
bíčské Charitě Marta Valová.

„Tentokrát se ze zdravotních důvo-
dů osobně nezapojím do koledování, 
což mne velmi mrzí,“ sděluje ředitel 
Oblastní charity Třebíč Petr Jašek 
a dodává: „Úsilí koledníků a průběh 
sbírky však budu sledovat a podporo-
vat modlitbou. Prosím všechny o vlídné 
přijetí našich malých i velkých pomoc-
níků, a také o příspěvek do pokladnič-
ky, který nám umožní pomáhat lidem 
v nouzi a řešit různé palčivé problémy. 
Děkuji všem, kdo jsou nám příznivě 
nakloněni.“  

Akce spojené s Tříkrálovou sbír-
kou: 

2. 1. 2023 v 14 hodin se koná slav-
nostní mše sv. v katedrále na Petro-
vě v Brně, která slavnostně zahájí 
Tříkrálovou sbírku v celé brněnské 
diecézi. 

4. 1. 2023 v dopoledních hodinách 
zavítá královská skupinka pracovní-
ků Oblastní charity Třebíč na radni-
ci na Karlově i Masarykově náměstí 
v Třebíči

5. 1. 2023 navštíví tito tři králové 
Jadernou elektrárnu Dukovany, kde 
se kolem poledne uskuteční tradiční 
tříkrálové zpívání a koledování před 
jídelnou

6. 1. 2023 v 16.30 hodin bude v 
Třebíči – bazilice sloužena slavnostní 
mše sv. spojená s Žehnáním koled-

níkům Tříkrálové sbírky na Třebíč-
sku. Pak na ně čeká drobný dárek a 
občerstvení. 

7. 1. 2023 – Náměšť n. Osl. – tra-
diční Tříkrálový průvod po náměstí 
od 10 hodin. 

7. 1. 2023 Plavba pro Charitu se 
třemi králi na palubě. Loď vyplouvá 
ve 13 hodin z přístaviště v Kramolí-
ně.  

8. 1. 2023 Tříkrálová vycházka na 
Babylon, zahájení ve 13 hodin u OÚ 
v Kramolíně troubením trubačů

8. 1. 2023 - tradiční Tříkrálový kon-
cert od 18 hodin v Městském divadle 
Brno je poděkováním koledníkům, 
partnerům i všem dárcům a přízniv-
cům. Koncertem tradičně provází 
Martina Kociánová a Jan Čenský.

Záměry využití Tříkrálové sbírky 
2023 v Oblastní charitě Třebíč

• na pomoc rodinám s dětmi s 
postižením a ohrožením ve vývoji

• na podporu rodin v těžké životní 
situaci

• na pořízení auta pro domácí zdra-
votní péči

• na zastřešení vchodu u budovy 
Domácího hospice sv. Zdislavy

• na opravu nájezdů pro vstup do 
budovy Domovinky

• vybudování bezbariérového vstu-
pu do budovy Stacionáře Úsměv 
Třebíč

• na podporu dětí a mládeže – pre-
venci rizikového chování   -zt-

Na Nový rok začíná 
Tříkrálová sbírka

NA SPOLEČNÉ fotce veteránů chybí ještě manželé Veselovi a Mikolášovi z Tře-
bíče, kteří se v době focení někam zatoulali.  Horní řada je 70 + a spodní klečí-
cí je 80+, nejstaršímu účastníkovi klečícímu uprostřed Wolfgangu Holínskému ze 
Znojma je 84 let. Foto: Milan Krčmář

Studená voda otužilcům...
(Dokončení ze str. 1)

Předvedla, že je připravena velice 
dobře. 

Zdeněk Mikoláš vyzdvihl i ty, kteří 
si do vody sebou vzali plovák pro pří-
pad náhlé indispozice. „Myslím si, že 
je to dobrá pomůcka i v létě, kdy plavec 
může pomocí plováky i někomu zachrá-
nit život,“ naznačil. Letos se konal tři-

náctý roční propagace otužování. 
Při prvním v řece Jihlavě plavalo 

deset odvážlivců, za ty roky se jejich 
počet znásobil desetkrát. A střítežští 
mroži? Ty si ve stejnou dobu klesti-
li cestu ledem do vody v Markovce. A 
pisatel těchto řádků zjistil, že postává-
ní na břehu v mrazivém počasí je dale-
ko horší než vlastní koupání.

My tři králové
My tři králové jdeme k vám,
štěstí zdraví přejeme vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli zdaleka
Zdaleka je cesta naše,
do Betléma mysl naše. 
Co ty, černej, stojíš vzadu,
vystrkuješ na nás bradu. 
A já černej vystupuju
a Nový rok vám vinšuju. 
A my taky vystupujem
a Nový rok vám vinšujem.
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Pro ty, co chodili na muziku do 
klubu Béčko na samém konci ulice 
Vítězslava Nezvala na Stařečce, mám 
dobrou zprávu: Václav Bartoš Béč-
ko oživil. A teď zpráva horší: Bude-
me to mít do kopce, protože nové 
Béčko se nachází v bistru U Lípy na 
Hrotovické. Na závěr zpráva nejlep-
ší: Do toho kopce se šlapat vyplatí, 
jak ukázal už první večer s domácí-
mi Kucharski a slovenskými hosty 
Longital. 

Třebíčská kapela zahrála ve  
složení Václav Bartoš (zpěv), Vladi-
mír Dudek (el. kytara), Adam Kotr-
ba (baskytara), Vít Košíček (kláve-
sy) a Víťa Patočka (bicí), ve kterém 
nahrála i svou druhou desku, jež 
se podle jedné ze skladeb jmenuje 
Beze jména. V rámci večera došlo 
i k dlouho odkládanému křtu je-
jí  vinylové podoby, což byl snad-
ný úkol pro bluesmana a výtvarníka 
Pavla Hlaváče. 

Skupina střídala skladby z nového 
alba se staršími z předchozí desky 
Láska, co bezhlavě bolí. Venca Bar-
toš každou z nich někomu věnoval 

(třeba těm, co se bojí sami doma, 
nebo těm, co se doma nebojí), takže 
každý z přítomných si mohl vybrat, 
která píseň je pro něj. 

V druhé části večera vystoupi-
la dvojice Šina (zpěv, baskytara) a 
Daniel Salontay (kytary) z bratislav-
ské čtvrti Dlhé Diele, které doplnil 
v Londýně žijící zvukový designér 
Andrej Bako (elektronika). Ten se 
skupinou Longital, což byl původně 
jen historický název čtvrti Dlhé die-
ly, nahrál její zatím poslední desku 
nazvanou Dočista. 

Jakkoli jsou Kucharski, zhudeb-
ňující poezii MUDr. Jiřího Kuchar-
ského, originální kapelou, Longital 
jdou ještě dál. Při hře na své nástro-
je v některých skladbách používa-
jí smyčce, Šina občas zpívá v masce, 
nebo jinak muziku vizuálně dopl-
ňuje. Jestliže Kucharski i o vážných 
věcech zpívají zvesela, poslech Lon-
gital si žádá plné soustředění. Kdo 
se pro něj při prvním dvojkoncer-
tu v novém Béčku rozhodl, snad mi 
potvrdí, že i slovenská muzika za ten 
výšlap stála.   Milan Zeibert

Klub Béčko hledejte teď U Lípy 
a v něm Longital nebo Kucharski

Park na Hrádku, odkud je krásný 
výhled na podstatnou část Třebíče, 
bude mít novou turistickou atrakci. 
Město rozhodlo o umístění vyhlíd-
kového objektu. „Vyroste tam v rámci 
revitalizace celého prostranství,“ nastí-
nil starosta Pavel Pacal. 

Doplnil, že vznikne ze dřeva, 
poslouží jako lavička, hrací prvek a 
také jako fotokoutek. Akce si vyžádá 
zhruba 1,2 milionu korun a na Hrád-
ku bude k dispozici od dubna příští-
ho roku. „S nápadem přišel městský 
architekt Petr Ondráček,“ pozname-

nal Pacal. Místostarosta Pavel Janata 
přiznal, že v době zahájení revitali-
zace se o této iniciativě nic nevědě-
lo. Jedná se o nedokončené kruhy o 
průměru zhruba tři metry. 

Pacal dodal, že v letošním roce 
stavbou opěrné zdi skončí třetí eta-
pa úprav a v příštím roce radnice 
počítá s etapou čtvrtou. Ta má za 
cíl v prostoru bývalého Domu dětí a 
mládeže postavit zázemí pro konání 
kulturních a sportovních akcí. Zmi-
zí asfaltová cesta a etapa počítá s no-
vým osvětlením.  –zt-

TAKTO bude vypadat vyhlídka na Hrádku. Foto: Antonín Zvěřina

Park ozvláštní nová atrakce

První kolo prezidentských voleb se 
uskuteční 13. a 14 ledna a případné 
druhé kolo o dva týdny později, tedy 
27. a 28. ledna. V první den voleb 
lze hlasovat od 14 do 22 hodin, dal-
ší den od 8 hodin do 14 hodin. Pak 
se volební místnosti uzavřou a začne 
sčítání hlasů. 

Pokud se v prvním kole podaří 
zvolit kandidáta s nadpoloviční vět-
šinou platných hlasů voličů, volby 
nového prezidenta ČR byly úspěš-
né. V opačném případě se za 14 dnů 
koná druhé kolo volby, kam postu-
pují dva nejúspěšnější kandidáti z 
prvního kola. Prezidentem republiky 
bude zvolen kandidát, který obdržel 
ve druhém kole volby nejvyšší počet 
platných hlasů oprávněných voličů.

Hypoteticky ale může nastat i situ-
ace, že před druhým kolem voleb 
se kandidát své kandidatury vzdá, 
pozbude práva být volen nebo 
zemře. Pak do druhého kola voleb 
postupuje kandidát, který se v prv-
ním kole voleb umístil na třetím 
místě.

Prezidentské volby se blíží
� Pavel Fischer (číslo 1); Jaro-
slav Bašta (2); Josef Středula 

(3); Petr Pavel (4); Tomáš Zima 

(5); Danuše Nerudová (6); 

Andrej Babiš (7); Karel Diviš 

(8) a Marek Hilšer (číslo 9).

Přehled kandidátů: 

V případě rovnosti hlasů pro kan-
didáty 2. kola by byla celá volba zru-
šena a do deseti dnů vyhlášena nová 
volba. Funkční období českého pre-
zidenta je pět let a musí být bezú-
honným občanem ČR starším 40 let. 
Stejného prezidenta nelze zvolit více 
než dvakrát za sebou. 

O místo hlavy státu se v nadcháze-
jících volbách uchází devět kandi-
dátů, pro které Státní volební komi-
se 14. 12. vylosovala čísla. Pod těmi 
kandidáty najdeme na hlasovacích 
lístcích. -zt-
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Radnice oslovila třebíčské domovy pro 
seniory s  projektem, který má o  Váno-
cích pomoci těm klientům domovů, kte-
ří nemají rodinu a  nemají tak možnost 
dostat pod stromeček dárek od někoho 
blízkého. Tři třebíčské domovy dali se 
svými klienty dohromady seznamy přání 

i s krátkým příběhem seniorů, jaký dárek 
a proč si od Ježíška přejí.

„Na radnici jsme vyrobili kartičky s  jed-
notlivými přáními a  zavěsili na strome-
ček v průchodu mezi Komenského a Kar-
lovým náměstím. Lidé si zde přání vzali, 
koupili dárečky, zabalili a přinesli nám je 
na radnici,“ popsal projekt Třebíčského 
Ježíška starosta města Pavel Pacal.
Přání byla různá, knihy, dobré pivo, kos-
metické balíčky, nebo přípravky z  lékár-
ny. Na stromečku viselo celkem 95 přání.

„Lidé se do projektu zapojili s  nadšením. 
Jsem moc rád, že se osamělým babičkám 
a  dědečkům z  domovů pro seniory splní 
o Vánocích jejich přání,“ dodal Pavel Pacal.

Kromě dárků z Třebíčského ježíška pře-
dali starosta a místostarostové dárkové 
balíčky od města všem seniorům v  tře-
bíčských i  mimotřebíčských domovech, 
kde žijí lidé z našeho města.
Babičky i  dědečkové z  domovů si také 
mohli užít jízdu vánočně nasvícenou Tře-
bíčí. 
V úterý 20. prosince vyjel v podvečerních 
hodinách autobus z  domovů v  ulicích 
Manželů Curieových, Koutkova a  Kube-
šova a  se seniory projel všechna místa 
s vánoční světelnou výzdobou. Lidé oce-
nili krásně nazdobené náměstí, větrný 
mlýn, řeku Jihlavu i další vánoční světel-
né motivy.

Ve středu 14.  prosince předali sta-
rosta Pavel Pacal s  místostarosty 
Milošem Hrůzou, Pavlem Janatou 
a  Pavlem Fraňkem dárky do třebíč-
ských domovů pro seniory. Dárky 
kupovali lidé a plnili tak přání babi-
ček a  dědečků z  domovů, kteří ne-
mají rodinu.

TŘEBÍČANÉ OBDAROVALI SENIORY



 Komunitní centrum Moravia
  Městská knihovna

  Kino Pasáž

28. 1. od 17.30 hodin
Kde: sál KC
Promítání o Tanzánii.

7. 1. – 25. 2. 
Kde: Galerie Komunitního centra 

Moravia:
OHEŇ A LED: Drsná a zároveň fas-

cinující krajina Islandu. Výstava foto-
grafií Anny Stehlíkové.

Odlož mobil v knihovně
Po loňském úspěchu se opět při-

pojujeme ke kampani, v rámci které 
bylo vybráno v Kraji Vysočina celkem 
2200 vysloužilých mobilních telefo-
nů. Absolutně nejvíc telefonů přitom 
čtenáři přinesli právě do naší knihov-
ny - dohromady 260 kusů. Díky výhře 
15 tisíc korun jsme tak mohli dokoupit 
nejvíce žádané tituly. 

Až do konce ledna 2023 můžete opět 
přinést své vysloužilé mobilní telefony 
na některé z našich výpůjčních míst – 
do ústřední budovy na Hasskově ulici, 
pobočku Modřínová (Modřínová uli-
ce), pobočku Borovina (Okružní uli-
ce). Pokud chcete vyhrát poukázku na 
nákup knih, je třeba přidat k mobilu i 
vyplněný kontaktní formulář (jméno, 
adresa, kontaktní telefon a e-mail).  

Virtuální Univerzita třetího věku / 
České dějiny a jejich souvislosti

Městská knihovna v Třebíči ve spolu-
práci s Provozně ekonomickou fakul-
tou České zemědělské univerzity v 
Praze nabízí seniorům vysokoškolské 
studium.

Téma kurzu: České dějiny a jejich 
souvislosti.  Výukový garant: prof. Ph-
Dr. Zdeněk Beneš, CSc. 

Obsah kurzu: Dovětek v názvu kurzu 
České dějiny a jejich souvislosti není 
náhodný. To proto, že české dějiny běž-
ně chápeme jako „naše“, tedy české, 
Čechů. Avšak tyto naše dějiny se trvale 
odehrávají v mnohačetných a promě-
ňujících se souvislostech národních, 
státních, kulturních, ale i geografických 
a klimatických. Bez zřetele k nim je nel-
ze pochopit. Proto kurz chce v míře, 
kterou jeho plánovaný třísemestrální 
rozsah umožňuje, na tyto souvislos-
ti upozornit. Je tedy koncipován jako 
zamyšlení nad základními problémy 
českého dějinného vývoje a nikoli jako 
jeho faktografický přehled.

Termíny: úterý 7. 2., pondělí 20. 2., 
6. 3., 20. 3., 3. 4., 17. 4. Čas:  9 – 10.30 
hod. 

Cena kurzu: 400 Kč. 
Přihlášky v knihovně: 16. – 20. 1.  
Zúčastnit se mohou občané Čes-

ké republiky důchodového věku nebo 
invalidní důchodci. Výuka probíhá 
formou předem natočené videopřed-
nášky jedenkrát za 14 dní (celkem 6x). 
Mezi jednotlivými přednáškami studu-
jí posluchači individuálně podle svého 

rozhodnutí přes internet nebo v tištěné 
podobě. 

Čtvrtek 5. ledna, 17 hod., přednáš-
kový sál. 

Francouzský klub 2023 / La 
Planètesauvage - Divoká planeta

Pondělí 16. ledna, 9 hod., přednáš-
kový sál. 

Brněnské podzemí. Německý dům 
/ Aleš Svoboda

Pátek 20. ledna, 16.30 hod., před-
náškový sál. 

Cesta z těsta / Petra Burianová
Beseda s historicky první vítězkou 

televizní soutěže amatérských pekařů a 
cukrářů „Peče celá země.“  

Čtvrtek 26. ledna, 10 – 11 hod. 
(I. kategorie), 11.15 – 12.45 hod. 
(II. kategorie). Klubovna dospělého 
oddělení, 1. patro. 

Krocení literární múzy. Seminář 
tvůrčího psaní pro mladé autory ve 
věku 11-19 let

Čtvrtek 26. ledna, 17 hod., před-
náškový sál. 

Finsko a Laponsko – krajiny polár-
ního slunce a polární záře / Patrik 
Dekan

Neděle 29. ledna, 16 hod., přednáš-
kový sál. 

LiStOVáNí / Když panda tančí 
(James Gould-Bourn)

Pondělí 30. ledna, 9 hod., přednáš-
kový sál. 

Jak být fit / MUDr. Irena Zimenová

Úterý 31. ledna, 16 hod., klubovna 
dospělého oddělení. 

Knihovnické okénko / Kuchařky, 
tradice, lokální potraviny, řemesla

Výstavy
Noráci aneb Češi v Norsku za 2. 

ÚTERÝ 3. 1. – STŘEDA 4. 1. v 19.30 
hod.

SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST
Komedie Německa v českém znění.
Pro mládež do 12 let nevhodný

PÁTEK 6. 1. – NEDĚLE 8. 1. v 19.30 
hod.

WHITNEY HOUSTON: I WANNA 
DANCE WITH SOMEBODY

Životopisný, hudební USA s titulky.
Pro mládež do 12 let nevhodný

PONDĚLÍ 9. 1. – STŘEDA 11. 1. v 
19.30 hod.

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
Komedie ČR.
Pro mládež do 12 let nevhodný

PÁTEK 13. 1. – SOBOTA 14. 1. v 
19.30 hod.

M3GAN
Sci-fi horor USA s titulky.
Mládeži do 15 let nepřístupný

NEDĚLE 15. 1. – PONDĚLÍ 16. 1. v 
19.30 hod.

OPERACE FORTUNE: RUSE DE 
GUERRE

Akční komedie USA s titulky.
Mládeži do 15 let nepřístupný

ÚTERÝ 17. 1. v 18 hod. 3D dabing
STŘEDA 18. 1. v 18 hod. 2D dabing
PÁTEK 27. 1. v 19.30 hod. hod. 2D 

dabing
SOBOTA 28. 1. v 19.30 hod. 3D 

dabing
PONDĚLÍ 30. 1. v 18 hod. 2D titul-

ky
AVATAR: THE WAY OF WATER
Akční, dobrodružný, sci-fi, fantasy 

USA.
Mládeži přístupný

PÁTEK 20. 1. – PONDĚLÍ 23. 1. v 
19.30 hod.

PŘÁNÍ K NAROZENINÁM
Komedie ČR.
Mládeži přístupný

ÚTERÝ 24. 1. – STŘEDA 25. 1. v 18 
hod.

BABYLON
Drama USA s titulky.
Mládeži do 15 let nepřístupný

NEDĚLE 29. 1. v 19.30 hod.
NIC BYCH NEMĚNILA
Dokument ČR.
Mládeži přístupný
ÚTERÝ 31. 1. – STŘEDA 1. 2. v 

19.30 hod.
V ZAJETÍ MYSLI
Thriller USA s titulky.
Mládeži do 15 let nepřístupný

KINO DĚTEM 
– Začátky představení v 17 hod.

PÁTEK 6. 1. – NEDĚLE 8. 1.
DORUČOVACÍ SLUŽBA ČARO-

DĚJKY KIKI
Animovaný, dobrodružný, Japonska v 

českém znění.
Mládeži přístupný

PÁTEK 13. 1. – NEDĚLE 15. 1.
ÚŽASNÝ MAURIC
Animovaná komedie Velké Británie, 

Německa v českém znění.
Mládeži přístupný

PÁTEK 20. 1. – NEDĚLE 22. 1.
ZOUBKOVÁ VÍLA
Animovaná komedie Lucemburska v 

českém znění.
Mládeži přístupný

PÁTEK 27. 1. – NEDĚLE 29. 1.
KOCOUR V BOTÁCH: POSLEDNÍ 

PŘÁNÍ
Animovaná komedie USA v českém 

znění. 
Mládeži přístupný

FILMOVÝ KLUB – Začátky předsta-
vení v 19.30 hod.

ČTVRTEK 5. 1. 
A PAK PŘIŠLA LÁSKA...
Komediální drama ČR.
Pro mládež do 12 let nevhodný

ČTVRTEK 12. 1. 
ADAM
Drama Maroka, Francie s titulky. 
Pro mládež do 12 let nevhodný

ČTVRTEK 19. 1. 
PIARGY
Drama SR a ČR s titulky.
Pro mládež do 12 let nevhodný

ČTVRTEK 26. 1. 
BLÍZKO
Drama Belgie, Nizozemska, Francie s 

titulky.
Mládeži přístupný
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světové války
2. ledna – 28. února, knihovna Hass-

kova, přednáškový sál, od února Klu-
bovna dospělého oddělení. 

Skotsko - tajemná země Harryho 
Pottera a Lochnesské příšery / Jar-
mila Koláčková

2. - 30. ledna, pobočka Modřínová. 
Výstava fotografií třebíčské cestova-

telky.

 Centrum DaR

L E D E N – měsíc pohybu a spor-
tování

5. 5. 10.30 – 12 Podtácek s ušima 
(EKO tvoření)

12. 1. 10.30 – 12 Novoroční před-
sevzetí – jak sami sebe nezklamat?

17. 1. 15 – 16.30 Okaté kuželky 
(odpolední tvoření)

19. 1. 10.30 – 12 Vitamínový 
doping (kurz zdravého vaření)

26. 1. 10.30 – 12 Pohybová chvil-
ka – naše nohy

31. 1. Ukázková hodina (ve spo-
lupráci s Hudební školou YAMA-
HA Znojmo) 

9 – 10.45 Robátka 
10 – 10.45 První krůčky k hudbě
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www.stopaprozivot.cz

INSTITUCIONÁLNÍ HLAVNÍ ZA PODPORY DODAVATELÉ MARKETINGOVÝ 

PARTNER

OFICIÁLNÍ GENERÁLNÍ 

MEDIÁLNÍ PARTNER

MEDIÁLNÍ 

BALÍKOVNA  

� stopaprozivot | � stopaprozivot

 Divadla a koncerty

  Výstavy

  Klub seniorů

1. 1. v 17 hod. – Kostelíček – Strážná 
Hora (Horka-Domky)

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ

8. 1. v 18 hod. – Foyer divadla Pasáž - 
I. koncert KPH

SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ 
KONCERT S PŘÍPITKEM

MO� VSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO a 
OPERNÍ HOSTÉ

23. 1. v 19 hod. – Národní dům – I. 
koncert Hudebního salonu

JAN HRUBÝ & TRIO

24. 1. v 19 hod. – divadlo Pasáž – I. 
představení sk. B

Divadlo Palace Praha: NEPERTE 
SE, PROSÍM VÁS

29. 1. v 16 hod. – Národní dům – lite-
rární salon pro děti

Divadlo MALÉhRY: POHÁDKY A 
MALÉhRY

Čtvrtek 5. ledna ve 14 hodin, Národ-
ní dům, malý sál

ZPÍVÁNÍ S HARMONIKOU
Přijďte si poslechnout a zazpívat pís-

ničky v doprovodu harmoniky pana Jana 
Noska.

Čtvrtek 19. ledna ve 14 hodin, 
Národní dům, velký sál

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
Od 15 hodin k tanci a poslechu hraje 

H. Jireček a J. Nosek.

Galerie Malovaný dům
Do 15. 1. – Václav Petr (fotogra-

fi e)

Výstavní síň Předzámčí
Do 8. 1. 2023 – Vánoční výstava

Muzeum Vysočiny Třebíč

Do 15. 1. 2023  Vánoční výstava 
betlémů

Galerie Tympanon
Do 8. 1. Andělé na zahradě

Muzejní kavárna 
Do 8. 1. Vitráže Miluše Čechové

 Třebíčské centrum
3. 1. 10 - 11.30 Klub Batole: 

Pohyb je zábava 
5. 1. 10 - 11.30 Zimní pohybové 

říkanky (podpora slovní zásoby)
9. 1. 10 – 12 FAMILY POINT 

Třebíč: Syndrom vyhoření – jak o 
sebe pečovat

10. 1. 10.30 – 12 Klub Batole: 
Co se mění v roce 2023 v oblasti 
sociálních věcí

11. 1. 10 - 16 FAMILY POINT 
Třebíč: Výtvarný koutek – Sněho-
vá vločka 3x jinak

12. 1. 10.30 – 12 Kurz zdravé-
ho vaření - téma: Pečené batátové 
lodičky

17. 1. 10 - 11.30 Klub Batole: 
Koulely se kuličky 

18. 1. 13 – 15 FAMILY POINT 
Třebíč: Ekologické čištění domác-
nosti

19. 1. 10.30 – 12 ATELIÉR pro 
velké i malé: Sněhulák z polysty-
renových koulí

24. 1. 10.30 – 12 Kurz zdravého 
vaření - téma: Chutná batátová 
polévka pro děti

25. 1. 10.15 – 11 Robátka - 
ukázková hodina (ve spolupráci s 
Hudební školou YAMAHA Znoj-
mo)

25. 1. 15.30 - 16.30 TVOŘIVÉ 
H� ČKY – pro rodiče s dětmi od 
2 let

26. 1. 10 - 10.45 První krůčky k 
hudbě - ukázková hodina

26. 1. 13 – 17 SWAP bazárek – 
výměna věcí bez, včetně oblečení

31. 1. 10 - 11.30 Klub Batole: 
Psychomotorický vývoj batolete

Studentský klub Halahoj při Kato-
lickém gymnáziu Třebíč oslavil dva-
cáté výročí svého vzniku. Stalo se tak 
v pátek 2. prosince, letní připomín-
ka se uskutečnila i na faře ve Velkém 
Újezdu. 

Ofi ciálním oslavám předcházela mše 
svatá v kostele Proměnění Páně na 
Jejkově. Farář P. Vojtěch Loub prone-
sl mnoho hřejivých slov a povzbudil 
všechny do další práce. 

Vlastní oslavy se přesunuly do auly 
gymnázia. Úvod obstaral šéf Halaho-
je Vít Oplatek a pak už se střídala živá 
vystoupení s těmi promítanými. Čle-
nové nezapomněli, že solí života je leg-
race a o tu nebyla nouze. 

Na pódium přišla i legendární pětka 
Rychlé šípy, což korespondovalo s tím, 
co klub nejen pro svoje členy připravu-
je. Vítek se zmínil i o spolupráci s tře-
bíčským děkanem P. Jiřím Dobešem, 
který mu pomáhal a pomáhá s pořádá-
ním křesťanských akcí. 

Součástí programu byl křest Almana-
chu, který připomíná, co všechno se za 
těch dvacet let událo. A jak zní krédo 
klubu? Studentský klub Katolického 

gymnázia Halahoj si za cíl klade nabíd-
nout především dětem a mladým 
lidem zajímavý program nejrůznějších 
volnočasových aktivit, rozšiřující jejich 
všestranné vědomosti, dovednosti, 
a pomáhá jim vyrůst v samostatné a 
zodpovědné jedince.

„Halahoj dnes oslavil 20 let. Pamatuji 
si jeho začatky a já úžasné vidět, kam to 
dotáhnul a kolika lidem dokázal změnit 
život. Vít Oplatek je úžasný lídr a v řa-
dě věcí můj velký vzor. Vítku, díky za to, 
co děláš!“ ohodnotil činnost klubu Jan 
Burda.  -zt-

VÍT OPLATEK představuje skřítka, 
podle kterého klub dostal jméno. 
  Foto: Antonín Zvěřina

Klub Halahoj oslavil výročí
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Studijní obory: 
Cestovní ruch, Gastronomie a hotelový management,

Obchodní akademie – Všeobecná ekonomika, 
Sportovní management, Veřejná správa, 

Podnikání (nástavbové studium), Jazyková škola 

Učební obory: 
Cukrář, Designér v reklamě, Florista, Kadeřník, 
Kuchař-číšník, Reprodukční grafik

DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Živě ve škole  |  úterý |  31. 1. 2023  |  9–17 hodin  |  Sirotčí 4, Třebíč

Dej 

follow!

Kontaktujte nás:             info@oahstrebic.cz  |  tel.: +420 566 780 252  |  www.oahstrebic.cz  

Přijďte se podívat k nám do školy, vyzkoušejte si workshopy řemesel a dovedností 
jednotlivých učebních a studijních oborů. V průběhu dne otevřených dveří se konají 
přijímací zkoušky nanečisto – vyzkoušejte si testy z českého jazyka a matematiky. 
Aktualní informace naleznete na:       

…říká Radek Vranča, 
majitel třebíčské jazykov-
ky Angličtina bez nudy a 
bývalý ředitel Rodinného 
centra Damiján. 

V oblasti jazykového vzdělá-
vání nějakou dobu působíte, 
můžete čtenářům příblížit, na 
čem jsou vaše lekce založeny? 

Používáme speciální metodu 
Direct, která spočívá v tom, že 
lektor pomáhá studentům říkat 
celé připravené věty, které se vel-
mi často opakují. Nová slova a 
gramatiku si totiž nejlépe zapa-
matujeme v konkrétních větách. 
Výuka jazyků je jiná než výuka 
dějepisu. Je to víc dovednost než 
pouhá informace. Angličtina je 
něco jako tanec nebo hra na kla-
vír. Nejlepší metodou je ale láska 
a respekt ke studentům. 

Jak to myslíte? 
Naše metoda Direct je výbor-

ná a většina lidí, kteří ji na našich 
ukázkových lekcích vyzkouší, si 

ji zamilují. Aby se však student 
něco naučil, potřebuje hlavně 
cítit, že ho učitel respektuje, věří 
v něho a má ho prostě rád. V kla-
sickém školství jsou často učitelé 

vyhořelí a studenty rádi nemají a 
studenti pak nemají rádi je. Není 
divu, že taková výuka moc nefun-
guje. 

Co děláte pro to, aby se člověk 
jazyk naučil co nejrychleji? 

Nemáme žádný patent na 
rozum ani kouzelný proutek, ale 
několik principů, které se snaží-
me používat, existuje. Nejlepší je 
co nejdříve cizí jazyk začít použí-
vat. 

Vyhledávat rozhovory s cizinci 
nebo mluvit s někým, kdo anglic-
ky umí. Nebát se ztrapnit a dělat 
chyby. Čím víc budeme anglič-
tinu používat, tím víc nás bude 
bavit. Je starou pravdou, že když 
člověka něco baví, dělá to rád a 
naučí se to dobře. 

Kdy začínají další vaše kursy 
a kam se mají obrátit případní 
zájemci? 

Nové kursy pro děti i dospě-
lé podle zájmu otevíráme prů-
běžně, zájemci mohou navštívit 
naše bezplatné ukázkové lekce, 
více informací se dozví na našich 
stránkách 
www.anglictinabeznudy.cz 
nebo na tel. 777 801 344. 
 -zt-

NEJLEPŠÍ METODOU PRO VÝUKU 
ANGLIČTINY JE LÁS� …
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O Z N Á M E N Í 
 

O DOB  A MÍST  KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA ESKÉ REPUBLIKY  
 

STAROSTA M STA T EBÍ E PODLE § 34 odst. 1 písm. a)  ZÁKONA . 275/2012 Sb., O 
VOLB  PREZIDENTA REPUBLIKY A O ZM N  N KTERÝCH ZÁKON , VE ZN NÍ 

POZD JŠÍCH P EDPIS
 

OZNAMUJE: 
   

1. VOLBA PREZIDENTA ESKÉ REPUBLIKY SE USKUTE NÍ: 
                      

V PÁTEK DNE 13. LEDNA 2023 OD 14:00 DO 22:00 HODIN  
A V SOBOTU DNE 14. LEDNA 2023 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 TRVALÉMU 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 

O Z N Á M E N Í 
 

O DOB  A MÍST  KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA ESKÉ REPUBLIKY  
 

STAROSTA M STA T EBÍ E PODLE § 34 odst. 1 písm. a)  ZÁKONA . 275/2012 Sb., O 
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POZD JŠÍCH P EDPIS
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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 

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 
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36. Ra erovice  kulturní d m 

37. Pocoucov  kulturní d m 

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  platným cestovním, 

diplomatickým nebo služebním pasem eské republiky anebo cestovním pr kazem nebo platným ob anským pr kazem. 
Neprokáže-li voli  svou totožnost a státní ob anství eské republiky, nebude mu hlasování umožn no. 

4. Voli i budou dodány nejpozd ji 3 dny p ede dnem konání volby hlasovací lístky. Ve dnech voleb m že voli  obdržet 
hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

5. Voli i nebude umožn no hlasování, pokud nevstoupí do prostoru ur eného pro vložení hlasovacího lístku do ú ední obálky. 
6. Voli  m že požádat  ze závažných, zejména  zdravotních nebo rodinných,  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. Podle § 54 zákona o volb  prezidenta republiky je prezidentem zvolen ten kandidát, který získal nadpolovi ní v tšinu z 
celkového po tu platných hlas  oprávn ných voli , kte í se voleb zú astnili a odevzdali platný hlas. Podle § 56 odst. 1 
citovaného zákona v p ípad , že žádný z kandidát  nezíská po et hlas  pot ebný ke zvolení podle § 54, zajistí Ministerstvo 
vnitra, aby se druhé kolo volby prezidenta konalo za 14 dn  po za átku prvního kola volby prezidenta. O p ípadném konání 
druhého kola volby prezidenta budou voli i po skon ení prvního kola volby prezidenta informováni zve ejn ním nové 
informace na ú ední desce M stského ú adu T ebí . 
(P ípadné II. kolo volby prezidenta eské republiky se uskute ní: 
v pátek dne 27. ledna 2023 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a 
v sobotu dne 28. ledna 2023 od 08:00 hodin do 14:00 hodin). 

   
T ebí  12. prosince 2022                        
 
 
 
 
Mgr. Pavel Pacal v.r. 
starosta m sta  
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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 

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 

38. Ptá ov  kulturní d m 

39. Slavice  kulturní d m 
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Abú Dhabí, hlavní město Spoje-
ných arabských emirátů, přivíta-
lo nejlepší triatlonisty světa. World 
Championship Triathlon 2022 se 
uskutečnil ve dnech 22. - 26. listo-
padu. Kromě elitních závodníků si 
tam rozdělili tituly mistrů světa také 
závodníci jednotlivých věkových 
kategorií.

Na největší triatlonovou akci v 
dosavadní dlouhé sportovní karié-
ře se vypravil z oddílu triatlonu TJ 
Spartaku Třebíč Petr Mejzlík. Star-
toval na nejprestižnější triatlonové 
trati, kterou je olympijský triatlon s 
objemy 1,5-40-10 km. Na start 26. 
listopadu se postavilo 43 (z původ-
ně přihlášených 49) závodníků ze 12 
zemí (např. USA, CAN, GRB, MEX, 
JPN, NZL, AUS, GER, UAE). 

Do vod Perského zálivu u hotelu 
Hilton na YAS ISLANDU odstar-
tovala kategorie 60 - 64 let včetně 
Petra Mejzlíka v 9:45 h. Při teplotě 
vody 28,9 stupňů nebyly neopreny 
povoleny. Z vody vybíhal za 30:36 
min. jako 26., po 0,5km dlouhém 
přeběhu do cyklistického depa se 
13. časem na bezhákové cyklistice 
za 1:04,06 h posunul do první polo-
viny startovních pole, ale v závěreč-
ném běhu v úmorném vedru nad 40 
st. na slunci za 1:02,38 h se propa-
dl na konečné 31. místo za 2:44,40 
h /13 Evropan/. Zvítězil Angličan 
Stuart Robinson v čase 2:13,30 h, 
před Američany Campbellem a Wel-
schem.

„Byl to neskutečný zážitek. Těžký 
závod, ale krásný. Plavání průměrné, 
ale na kole mi to jelo hodně dobře a jen 
jsem předjížděl. Ale bylo třeba si také 
hlídat rozestup před sebou, protože se 
jelo dle pravidel bezhákově deset met-
rů mezi závodníky, rozhodčí to hlídali 
hodně pozorně z motorek a protože se 
nás na trati motalo hodně, tak to zpo-
malovalo. Ale běh mě umořil a tu sna-
hu a průběžné pořadí po kole znehod-
notil. 

Přes 40 na slunci v tuhle roční dobu 

Třebíč bude jedním z pěti měst, kde 
se v příštím roce odehraje baseballové 
mistrovství Evropy mužů. To se stane 
největší a nejvýznamnější akcí starého 
kontinentu. A teprve podruhé v histo-
rii bude mít šestnáct účastníků. Čes-
ké republice zatím cenný kov z ME v 
této kategorii chybí, takže tým, který 
se letos probojoval na World Baseball 
Clasic, turnaj považovaný za neofi ciál-
ní mistrovství světa profesionálů, má 
cíl jasný – udělá vše pro to, aby vybo-
joval medaili.

A Češi také už znají své soupeře. Roz-
losování proběhlo v Rezidenci primá-
tora hlavního města Prahy za přítom-
nosti prezidenta mezinárodní federace 
WBSC Europe Krunoslava Karina. Za 
baseballový klub Třebíč Nuclears se 
slavnostního aktu zúčastnil jeho před-
seda Jan Urbánek a sportovní manažer 
Pavel Jozek. České reprezentaci určil 
los za soupeře Španělsko, Rakousko 
a Řecko. Jejich základní skupina A se 
odehraje v Ostravě a zápasy o umístění 
ji čekají v Brně.

Součástí losování bylo také představe-
ní všech stadionů. Hrát se bude v Pra-
ze, Brně, Ostravě, Třebíči a v Blansku. 
Která utkání se odehrají Na Hvězdě v 
Třebíči, zatím určeno nebylo. „Česká 
baseballová asociace má ambice uspo-
řádat nejlepší kontinentální šampionát 
v historii. A je velkou ctí, že si jako jeden 
ze stadionů vybrala právě domovské hřiš-
tě Nuclears,“ říká předseda třebíčského 
klubu Jan Urbánek. „V rámci příprav na 
ME v těchto dnech realizujeme moder-
nizaci areálu, kde se rozšíří zázemí pro 
hráče a vyroste umělé osvětlení. Diváci se 
tak mohou těšit také na atraktivní večerní 
utkání,“ doplňuje Urbánek informace k 
šampionátu.

Ve skupině B na sebe narazí Itálie, 
Velká Británie, Švédsko a Maďarsko. 
Titul obhajuje Nizozemsko, které ve 
skupině C čeká Chorvatsko, Ukrajina a 
Francie. A konečně v základní skupině 
D budou hrát Izrael, Belgie, Německo 
a Švýcarsko.Největší baseballový tur-
naj, který kdy byl v ČR, se bude hrát 
od 24. září do 1. října 2023.   -zt-

PETR MEJZLÍK se zúčastnil prestiž-
ního triatlonového závodu.

 Foto: Štěpán Koudelka

Finále mistrovství světa bylo v Abú Dhabí

Nejlepší baseballisté 
zamíří na Vysočinu

je na mě už hodně. Běželi jsme za 
poledne bez stínu a obdivoval jsem 
chlapy, co to dokázali běžet kolem 50 
minut.  Ale i tak mám radost, že jsem 
závod důstojně dokončil a zažil tu 

atmosféru, která byla po celou dobu 
konání mistrovství skvělá a doufám, 
že opakovatelná,“ okomentoval účast 
Petr Mejzlík.

 -zt-
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videoBoS - video svatebního dne, matu-
ritního plesu, firemní prezentace. Živé 
vysílání. Letecké video a foto.  Přepis - 
rodinných nahrávek (VHS, miniDV, HDD 
kamer) a 8 mm filmů na DVD. Tvorba 
internetových stránek včetně eshopu.Tel.: 

608 855 607

Více na www.video-kameraman.cz. 

ČIŠTĚNÍ koberců, SEDACÍCH souprav a 
INTERIÉRU vozidel. Tel: 608 700 515 
www.cistenikobercutrebic.cz

Video a internet

Koupě
Oznamovatel

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

Výklad karet

Čištění

Služby

Kominictví - Revize a kontroly komínů, 
čištění, návrhy a výpočet spalinové cesty, 
nerezové komíny, vložkování. Poradenství 
před stavbou komínů, krbů, kamen.Možnost 
platby kartou. Pavel Miksche 721 911 119 

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

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

Náplně do tiskáren

Fotovoltaická elektrárna

Výuka němčiny, překlady

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

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

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

Výkup STARÝCH peřin. Tel.: 721 469 234.
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Definitivní tečku za herní částí 
sezóny udělali baseballisté Třebíče 
semifinálovou sérií Českého base-
ballového poháru, ve které těsně 
podlehli Hrochům Brno 2:3 a 0:2. 
Stříbrnému týmu letošního ročníku 
nejvyšší soutěže byli víc než rovno-
cenným soupeřem, a to i přes to, že 
barvy Nuclears tentokrát hájili pře-
devším junioři.

„Celkově to byla pro klub skvělá sezó-
na. Náš mladý tým by měl být hrdý 
na to, co dokázal. První účast v Top 
6 a semifinálová účast v sérii Českého 
poháru je docela úspěch. Je dobré vidět, 
že se tvrdá práce vyplácí. A doufejme, 
že na ni budeme navazovat a zlepšo-
vat se i po sezóně,“ říká americký tre-

nér NuclearsJeff Barto, pod jehož 
vedením letos muži Třebíče dosáhli 
na historicky nejlepší umístění v nej-
vyšší soutěži.

V prvním semifinále pohárového 
měření sil se Hroši ujali na začátku 
třetí směny tříbodového vedení, víc 
jim ale Lukáš Smejkal na kopci Tře-
bíče nedovolil. Ještě v dohrávce stej-
ného inningu mladíci z Vysočiny 
zaplnili mety a pálkaři, kteří se bez 
respektu pustili do reprezentačního 
nadhazovače Lukáše Ercoliho, sníži-
li dvěma staženými doběhy na rozdíl 
jediného bodu. 

V tu chvíli nikdo netušil, že diváci 
už žádné další doběhy neuvidí. Na 
výbornou práci startérů totiž navá-

Baseballisté zakončili úspěšnou sezónu

EXTRALIGOVÝ tým mužů Třebíč Nuclears vybojoval v sezóně 2022 konečnou 
pátou příčku, což je historicky nejlepší umístění klubu v nejvyšší soutěži. Zároveň 
došel až do semifinále Českého baseballového poháru. Horní řada zleva: asistent 
trenéra Jan Gregor, Ryan Johnson (Kanada), Jaylyn Williams (USA), Orlando 
Romero (Venezuela), Adam Veselý, Lukáš Smejkal, Dominik Doležal, Kamil Pej-
chal, Patrik Kadrnožka, Robin Vávra a hlavní trenér JeffBarto (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

Pravidelným rituálem baseballistů před přesunem 
svých týmů z venkovních hřišť do vnitřních prostor 
tréninkových hal a tělocvičen je vyhlášení nejlepších 
hráčů uplynulé sezóny a s tím spojené předání zla-
tých sošek. Jinak tomu nebylo ani letos.

Před tribunou zaplněnou rodiči a dalšími přízniv-
ci se ve sportovním areálu Na Hvězdě v Třebíči sešli 
členové klubu Nuclears, pro které jsou prostory base-
ballového stadionu domácím prostředím. 

Extraligový tým mužů tam letos poprvé v histo-
rii dokráčel do play-off nejvyšší soutěže a obsadil v 
ní konečné páté místo, což je zatím nejlepší umístě-
ní Nuclears. Úspěchy sbíraly i mládežnické katego-
rie, které k vybojovaným trofejím přidaly v samot-
ném závěru sezóny jako třešničku titul mistrů České 
republiky mezi mladšími žáky.

Nejmladší děti z baseballové přípravky první 
opravdové zápasy teprve čekají. Za svoji celoroční 
snahu při rozvoji pohybových dovedností tak dosta-
ly od trenérů medaile pro nejužitečnější hráče úplně 
všichni členové tohoto týmu. Stejně se rozhodli také 
trenéři kategorií do sedmi a do osmi let. 

Třebíčské osmičky letos vybojovaly skvělé druhé 
místo na FirstCupu, což je největší turnaj této kate-
gorie. Ostatní mládežnická družstva už předávala 
individuální ocenění za jednotlivé dovednosti. Jejich 
držiteli se stali:

U9 – nejúspěšnější kategorie klubu, která získala 3. 
místo v Regionálním přeboru U9 Jih, 1. místo na jar-
ním ČBP U9 (Morava) a 1. místo na MČR U9 

Nováček roku – Filip Matyáš
Skokan roku – Stanislav Bureš
Nejlepší hráč obrany – Michael Kurucz
Nejlepší pálkař – Tobiáš Caha
Nejužitečnější hráč – Stanislav Blažíček

U10 – 4. místo v Regionálním přeboru U10 Jih, 3. 

místo na SuperCup 2022 (nejlepší výsledek v doved-
nostních soutěžích Masters na stejném turnaji) a 3. 
místo na ČBP U10 

Nováček roku – David Caha
Skokan roku – Mikuláš Balog
Nejlepší hráč obrany – Adrian Batora
Nejlepší pálkař – Vojtěch Hrozníček
Nejužitečnější hráč – Dominik Kliner

U11 – 5. místo v Regionálním přeboru U11 Jih 
Skokan roku – Robin Karpíšek
Nejlepší hráč obrany – Jakub Svoboda
Nejlepší nadhazovač – Ondřej Krátký
Nejlepší pálkař – Jan Novák
Nejužitečnější hráč – Patrik Doseděl

U13 - 1. místo v Regionálním přeboru U13 Jih, 3. 
místo na ČBP U13 a 7. místo na MČR U13

Skokan roku – Cristina Masia

Nejlepší hráč obrany – David Jílek
Nejlepší nadhazovač – Daniel Dobeš
Nejlepší pálkař – Šimon Balog
Nejužitečnější hráč – Jakub Kliner

U15 – 1. místo v Regionálním přeboru U15 Jih a 6. 
místo na ČBP U15

Skokan roku – Matyáš Foltýn
Nejlepší hráč obrany – Pavel Peroutka
Nejlepší nadhazovač – Tomáš Příhoda
Nejlepší pálkař – Tomáš Venhoda
Nejužitečnější hráč – Tomáš Příhoda

U18 – 4. místo v EXTRALIZE U18 (MORAVA) 
a 9. místo na ČBP 

Skokan roku – Jiří Topil
Nejlepší hráč obrany – VojtěchŠabacký
Nejlepší nadhazovač – Filip Kollmann
Nejlepší pálkař – Jakub Čevela
Nejužitečnější hráč – Adam Veselý

U21 – prakticky stejný tým jako U18 hrál součas-
ně i soutěž U21 a získal stejné 4. místo v EXTRALI-
ZE U21

Skokan roku – Petr Tretera
Nejlepší hráč obrany – Jan Bilíček
Nejlepší nadhazovač – Petr Tretera
Nejlepší pálkař – Jan Urbánek
Nejužitečnější hráč – Pavel Jozek

Vyhlášení nejlepších hráčů mezi muži proběhne 
jako každý rok až na tradičním baseballovém plesu 
před začátkem nové sezóny. V té oslaví baseballový 
klub Třebíč Nuclears kulaté výročí 40 let své existen-
ce a při této příležitosti se příznivci této pálkovací hry 
můžou těšit na rozšíření zázemí stadionu Na Hvězdě, 
kde se také příští rok odehraje historicky první zápas 
pod umělým osvětlením.  –rv-

V NEJMLADŠÍCH kategoriích včetně baseballové 
přípravky získaly všechny děti medaile pro nejužiteč-
nější hráče. Foto: Robert Vávra

Známe nejlepší hráče sezóny

zali i střídající nadhazovači. Za Tře-
bíč poslední dvě směny uzavřel tepr-
ve sedmnáctiletý Petr Tretera. Také 
na pálce se nejvíc dařilo nejmlad-
ším hráčům, když tři úspěšné odpaly 
zaznamenal šestnáctiletý Jan Bilíček 
a dva hity přidal Adam Veselý.

Hrdinou semifinálové odvety se 
stala vycházející hvězda Hrochů 
mezi nadhazovači. Matěj Netopilík 
předvedl parádní výkon, když odhá-
zel complete game, hráčům Nuclears 
nepovolil jediný doběh, a navíc roz-
dal hned jedenáct strikeoutů. Velmi 
dobrý výkon předvedl také sedm-

náctiletý Filip Kollmann na nadho-
zu Třebíče, když během čtyř směn 
obdržel jen dva hity a umožnil jedi-
ný doběh. 

K druhému bodu Hrochů pak 
pomohla jediná chyba obrany 
Nuclears. Čisté konto Třebíče ve 
druhé půli zápasu na nadhozu uhájil 
Kanaďan Ryan Johnson. Na pálce se 
ale bohužel třebíčští hráči neprosa-
dili a za celé utkání zaznamenali jen 
tři úspěšné odpaly, o které se podě-
lili Lukáš Malý, Ryan Johnson a Jan 
Urbánek mladší.
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
- Klubovna u rybníka „Babák“, 
kontakt Ing. Ladislav Tomáš, 

tel: 776 143 134

1. 1. 2023 Novoroční výstup na 
Klučovskou horu, start z Třebíče 
od restaurace Alfa v 9.00 hodin (15 
km). Odměnou na vrcholu bude 
pamětní list a možnost zakoupe-
ní Novoročního čtyřlístku (30 Kč, 
peníze jdou na vybudování trasy pro 
vozíčkáře).

4. 1. 2023 Vladislav - kolem 
Střížovského potoka - Střížov - 
Pozďátky - Dobnávka - Třebíč (13 
km). Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. 
v 7.44 / z Boroviny v 7.38. Příchod 
do Třebíče.

7. 1. 2023 Turistické uvítání 
roku 2023: Jihlava - Henčov - Ždí-
rec (13 km). Procházka s posezením 
a občerstvením ve Ždírci. Odjezd 
vlakem z Třebíče hl. n. v 9.15 / z 
Boroviny v 9.18. Návrat autobusem 
ze Ždírce v 14.41 nebo 4 km na vlak 
do Stříteže v 15.28.

7. 1. 2023 Putování za Santinim 
– Křtiny, turistický pochod, start 
sokolovna Bílovice, cíl Poutní kos-
tel Jména Panny Marie Křtiny, trasy 
10 - 30 km. Doprovodný program, 
komentované prohlídky kostela, 
plnění � O Santini. Odjezd vlakem 
z Třebíče hl. n. v 7.08 / z Boroviny 
v 6.31 (přestup Brno). Návrat auto-

busem z Křtin v 14.15, 15.19, 16.50 
(přestup na vlak).

7. 1. 2023 Na Mařenku (711 m), 
výstup Sokola na nejvyšší kopec Tře-
bíčska. Trasu si každý volí sám, na 
vrcholu bude oheň, buřty s sebou. 
Možnost přiblížení autobusem do 
Štěměch a Předína.

11. 1. 2023 Jihlava, Pávov - Rud-
ný - Hybrálec - Plandry - Rantí-
řov - Zaječí skok - Jihlava, Staré 
Hory (16 km). Občerstvení v Plan-
drech a v Rantířově. Odjezd autobu-
sem z Třebíče AN č.4 v 7.45. Návrat 
z Jihlavy, Staré Hory vlakem v 13,13, 
15.13, autobusem v 13.13, 14.17, 
14.38, 15.13.

14. 1. 2023 Nové Syrovice - Gráz-
lova stezka - Zálesí - Zblovice (12 
km), prodloužení: Bítov (18 km). 
Cestou oheň a čaj, buřty a hrnek s 
sebou. V cíli posezení s občerstve-
ním. Odjezd z Třebíče do M. Budě-
jovic autobusem z AN v 9.00 nebo 
vlakem ze Starče v 9.12 (bus do 
Starče z Třebíče v 8.47 z AN). Od 
nádraží ČD autobusem pořadatelů v 
9.45 do Nových Syrovic (druhý bus 
odjíždí v 10.00 od koupaliště). Ze 
Zblovic autobusem v 15.00, 17.00 
do M. Budějovic. Pak vlakem do 
Třebíče v 16.23, 18.23, autobusem v 
16.10, 18.25.

19. - 22. 1. 2023 Šumava v oko-
lí Prášil, autobusový výlet vhodný 
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pro běžkaře, ubytování v chatě KČT 
v Prášilech u Železné Rudy, stravo-
vání polopenze. Odjezd z Třebíče 
v 7.00 hod. od AN.Čt: Pláně - Hor-
ská Kvilda - Filipova Huť – Modra-
va, Pá: sedlo pod Špičákem (Gerlova 
Huť) - jezero Laka – Prášily, So: Prá-
šily - Poledník - Javoří pila - plavební 
kanál – Srní, Ne: Filipova Huť) - pra-
men Vltavy – Kvilda.

21. 1. 2023 Slavnostní oheň na 
Čeřínku, hvězdicový pochod, start 
libovolný, cíl 11 - 13 hod. turistic-
ká chata Čeřínek. Trasa od žst. Kos-
telec (4,5 km), Dolní Cerekev (5,5 
– 8,5 km), Batelov (17 km), Jihla-
va (18 km). Zpět do Kostelce nebo 
Dolní Cerekve.Odjezd z Třebíče vla-
kem z hl. n. v 7.15, 8.50 / z Boroviny 
v 7.18, 8.29. Návrat vlakem z Kostel-
ce v 13.17, 15.17, z Dolní Cerekve v 
13.54, 15.54.

21. 1. 2023 Memoriál Ludvíka 
Kosa, hvězdicový pochod na Kře-
mešník, hlavní trasa z Nové Buko-
vé 20 km, cíl u rozhledny Pípalka 

mezi 11 - 12 hod. Trasu je vhodné 
volit z Nové Bukové na Křemešník a 
zpět na vlak do Pelhřimova, Rynár-
ce, Zajíčkova, Nové Bukové, Horní 
Cerekve, Dolní Cerekve, Kostelce 
nebo Jihlavy.Odjezd z Třebíče vla-
kem z hl. n. v 7.15 / z Boroviny v 
7.18. Návrat vlakem podle zvolené 
zastávky. 

25. 1. 2023 Studenec - rybníky 
Hlad a Studenecký - Radarka - alej 
k Babí hoře - Vícenice u Náměš-
tě - Náměšť nad Oslavou (16 km). 
Občerstvení v Náměšti nad Oslavou. 
Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 7.44 
/ z Boroviny v 7.38. Návrat vlakem 
z Náměště v 13.51, 14.28, 14.51, 
15.29, 16.05.

28. 1. 2023 Brtnice - údolí Brtni-
ce - Komárovice - Příseka - Uhří-
novice - Brtnice (16 km), při vyne-
chání Příseky (12 km). V Přísece 
Muzeum autíček. Občerstvení v Brt-
nici. Odjezd autobusem z Třebíče 
AN č.4 v 8.20. Návrat autobusem z 
Brtnice v 14.58. -zt-

Pojď tePojď tePojď te
k nám dělat

Jan.Rosicky@lacrumvm.cz

+420 566 501 611 www.lacrumvm.cz

Nabízíme volná 
pracovní místa 
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