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Co napáchalo
tropické léto?

Čtěte na str. 3.

Horácká Slavia v tomto
týdnu doma s Kladnem
a Jihlavou
Čtěte na str. 12.

Víkendové
zpravodajství
Čtěte na str. 7 a 9.
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Barbíny
Třebíčský fotograf
v háčkovaných
na Velké ceně v Brně
šatech
Naleznete na str. 5.
Naleznete na str. 4.

S pochodněmi napříč staletími Na okraj
jízlivý, možná někdo i slzu zatlačil.
Vadí vám chlapci v krátkých kalhotách a se svastikou na paži? V pořádListoval jsem prázdninovými Jemnic- ku. Potom vám ale musí vadit i pionýři
kými listy a zaujal mě článek s titulkem s rudým šátkem kolem krku. A těch
Dějepravné soutěžení. Dočetl jsem se, že jsou plné masopusty, maškarní plesy
žáci místní školy se v červnu zúčastnili nebo recesistické prvomájové průvody.
Dějepravného soutěžení v Třebíči, kam
A řekněme si na rovinu, jaký je rozvyslali dva týmy. Jedíl mezi Hitlerjugend
den z nich se jmenoval
a Pionýrem? Zas až tak
Vadí vám chlap- moc velký není. Obě
Hitlerjugend Jamnitz
se od sebe
a přijel i v působici v krátkých kalho- organizace
vých kostýmech.
liší jen v drobnostech.
tách a se svastikou A jaký je rozdíl mezi
Když jsem se posléze
Hitlerjugend a daldočetl, že se Hitlerjuna paži?“
šími mládežnickými
gend stala nejsympatičtějším
družstvem
organizacemi? Někdy
celé soutěže, musel jsem se pousmát. větší, někdy menší, ale každý takovýto
Jestli to na škole vzali jako humor, jsem spolek je lehce zneužitelný. Ať už se jmepro. Mám rád černý humor, a sympa- nuje, jak chce a zaštiťuje čímkoliv.
Hitlerjugend z Jemnice je sympatická
tická Hitlerjugend do něj každopádně
spadá.
i mně. Historie je taková jaké je a taJemnickým patří poklona i za to, že kovou ji musíme připomínat. Dostanese k historii staví čelem a boří zažitá me-li se na cestu překrucování nebo
tabu. I když si dokáži představit, že se zatajování faktů, deformujeme nejen
mnozí museli orosit, když na nádvoří minulost, ale především budoucnost.
třebíčského zámku vpochodoval za zvu- Říká se, že ten, kdo nezná svoji minuků zobcové flétny a bubínku jemnický lost, je odsouzen k tomu ji opakovat.
oddíl Hitlerjugend. A když budu hodně A před tím nás chraň bůh.
Petr Chňoupek
chnoupek@horackenoviny.com

TŘEBÍČ (red) Očekávaným vrcholem Slavností tří kápí, kterou si Třebíč připomíná zapsání památek na prestižní seznam
UNESCO v roce 2003, je sobotní noční kostýmovaný průvod městem. Tma, pochodně a dunění bubnů jsou zkrátka atributy,
které fungují již celá staletí. Více o slavnostech se dočtete na str. 7.
Foto: Jakub Mertl

Hitlerjugend budí vášně
Petr Chňoupek
chnoupek@horackenoviny.com
JEMNICE – Na začátku června pořádalo Muzeum Vysočiny v Třebíči
vědomostní soutěž Dějepravné soutěžení, tentokrát na téma Ve víru
šílenství aneb 2. světová válka 1939 –
1945. Základní škola Jemnice postavilo pro tuto soutěž dvě družstva. Jedno
z nich si zvolilo název Hitlerjugend
Jamnitz. Podle toho zvolilo i kostýmy, které byly (až na oranžové tkaničky jednoho ze soutěžících) docela
autentické. Název týmu prošel i přes
organizátora soutěže.
Tým Hitlerjugend Jamnitz byl vyhlášen nejsympatičtějším družstvem
soutěže a zároveň obsadil 3. místo se
157 body. Výběr jemnických zcela odpovídal regulím soutěže, ovšem nyní
začal budit vášně. Školská inspekce

www.horackenoviny.com

už dokonce dostala podnět k prošetření celé věci. Řešit ji začne hned
po začátku školního roku. Celá věc
je široce diskutována na sociálních
sítích, většina diskutujících se vyhraňuje docela ostře proti škole.
Podle místostarosty Jemnice Petra
Novotného jde o bouři ve sklenici
vody. Přesto radnice požádala o vyjádření ředitele školy Zdeňka Hirta.
Horácké noviny toto vyjádření mají
k dispozici. „Letošní ročník byl věnován období druhé světové války.
Družstva složená ze studentů jednotlivých škol v průběhu soutěže plní
nejrůznější úkoly, které se vztahují
k danému tématu. Jedním z úkolů
je také prezentace družstva v kostýmu, který má souvislost s daným
obdobím. V něm se tým představuje
na začátku celé soutěže a získává
první body do celkového hodnocení. V letošním ročníku jsme měli

v soutěži dvě mužstva – první Bombarďáci se nechali inspirovat zbraněmi a převlékli se za bomby, určené
pro jednotlivá města, např. Nagasaki,
Drážďany apod. Druhé zvolilo kostým Hitlerjugend, podle něhož bylo
také pojmenováno. Byli jsme si vědomi citlivosti zvoleného tématu, proto
jsme se v úvodní prezentaci, která je
divadelním výstupem, omezili pouze
na dobové oblečení a představení
družstva v historických souvislostech,“ sdělil ředitel školy a dodal:
„Období druhé světové války je velmi
rozmanité, obsáhlé a hlavně složité,
má především své stinné stránky,
historie Hitlerjugend k němu také
neodmyslitelně patří, a to byl jediný
důvod, proč jsme zvolili tento název
a kostým.“ V žádném případě tak nešlo o propagaci nacismu nebo dokonce o projevy neonacismu.
Pokračování na str. 2

Dva dny plné skvělé muziky

Festival začal vlastně už v pátek večer na rakouském zámku Riegensburg,
kde Václav Hudeček spolu s Barocco
sempre giovane zahrál Mozartovu Malou noční hudbu a Vivaldiho Čtvero
ročních období. Moravské Budějovice
se dočkaly v sobotu odpoledne, kdy
v nabitém kostele sv. Jiljí Václav Hu-

deček zahrál barokní perly za doprovodu cembalisty Martina Hrocha, Plné
zámecké nádvoří přivítalo Václava Hudečka i v sobotu večer, kdy na programu byl opět Mozart a Vivaldi za doprovodu Barocco sempre giovane.
Poslední festivalový den je poslední
roky spojován i s osobou známého
psychiatra Cyrila Höschla, který tentokrát v Besedě přednášel na téma
Umění, krása a lidský mozek. Nedělní večerní koncert už tradičně zamířil
do trochu jiného žánru, než je tzv.
vážná muzika. Tentokrát se zámecké
nádvoří zaplnilo kvůli skupině Spirituál kvintet, která si tímto koncertem
připomněla 55. výročí vzniku kapely.

Úterý

Čtvrtek Pátek

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE (pch) –
Osmý ročník Mezinárodního hudebního festivalu Václav Hudeček a hosté,
který se tradičně na konci srpna koná
v Moravských Budějovicích, je minulostí. Letos mu přálo nejen počasí, ale
i příznivci kvalitní muziky. Všechny
koncerty byly prakticky vyprodány.

Inzerce
www.az-kratochvil.cz

Tel.: 777 117 570, 568 820 425
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Stíny

Rozloučení s prázdninami

Pět piv
mluvilo i ráno

Skútr zmizel
přes noc

Užil si, ale platit
se mu nechce
TŘEBÍČ - Policejní inspektor
sdělil podezření ze spáchání
přečinu zanedbání povinné výživy třiatřicetiletému muži z
Třebíčska. V době od letošního
února si neplní vyživovací povinnost a neplatí na svoji dceru.
Na osmiletou dívku má muž měsíčně platit 800 korun. Na výživném dluží už skoro pět tisíc
korun. Případ policisté řeší ve
zkráceném přípravném řízení.

Mladí a bez
mozku
TŘEBÍČ – Policistům se podařilo objasnit případ poškození
Masarykovy vyhlídky, ke kterému došlo v polovině března.
Policejní komisař zahájil trestní
stíhání tří mladistvých. Sedmnáctiletý chlapec a dvě dívky ve
věku patnáct a šestnáct let byli
obviněni ze spáchání provinění
poškození cizí věci. Ve čtvrtek
19. března večer poškodili permanentními fixami dům na Havlíč-

kově nábřeží. Mladiství popsali
a pokreslili také betonový kvádr
na Masarykově vyhlídce.

Ze Znojemské
jel do Jihlavy
TŘEBÍČ - Ve čtvrtek 13. srpna
odpoledne našli městští strážníci opilého muže před supermarketem na Znojemské ulici
v Třebíči. U tohoto čtyřicetidevítiletého muže z Třebíče, byla
provedena dechová zkouška
s pozitivním výsledkem 3,97
promile alkoholu v dechu. Po
lékařském ošetření byl muž
převezen na Protialkoholní záchytnou stanici do Jihlavy.

Vzhůru na Kostelíček?
Již od soboty 5. září!
TŘEBÍČ (red) - Věžový vodojem Kostelíček v Třebíči otevře
pro veřejnost v sobotu 5. září
třebíčská divize Vodárenské
akciové společnosti. V opraveném objektu, který je od třicátých let minulého století dominantou města, je možno vidět
expozici vývoje třebíčského
vodárenství od středověku po
dnešní dobu. Sloužit bude i
jako rozhledna s nádherným
výhledem na panorama města.

TŘEBÍČ - Policisté v sobotu brzy ráno prováděli kontroly vozidel ve městě. Krátce
po šesté hodině ranní zastavili
řidiče osobního vozidla Fiat
Scudo, který projížděl městem
od Brněnské ulice na Spojovací
ulici. Policisté dali řidiči dýchnout, a výsledek byl pozitivní 0,73 promile alkoholu v dechu.
Opakovaná dechová zkouška
byly také pozitivní - 0,66 promile alkoholu v dechu. Devětačtyřicetiletý řidič s naměřenými
hodnotami souhlasil a policistům prozradil, že předešlý večer vypil asi pět jedenáctistupňových piv. Policisté muži na
místě zadrželi řidičský průkaz a
zakázali mu další jízdu.

RAPOTICE - Policisté pátrají
po pachateli, který ukradl v Rapoticích skútr. Ke krádeži došlo
v noci ze čtvrtka 20. srpna na
pátek 21. srpna. Pachatel odcizil motocykl Yuki FQ50QT-2
červené metalické barvy s registrační značkou 5J7226, který
stál na parkovišti před bytovým
domem na Školní ulici. Krádeží
vznikla majiteli škoda přibližně
deset tisíc korun. Policisté místo činu ohledali, zadokumentovali, zajistili stopy a v lokalitě provedli důkladné šetření.
Nicméně po odcizeném motocyklu policisté pátrají.

Horácké noviny

TŘEBÍČ (pch) – Neděle už tak
trochu připomínala blížící se
podzim, a tak přišel čas pomalu
se rozloučit s prázdninami. Ten,
kdo má rád vodu, si mohl předposlední prázdninovou neděli
užít v Aquaparku Laguna v Třebíči, kde byl připraven bohatý

program nejen pro děti. A zájem
byl opravdu veliký. Zájmu se těšily především animační programy
ve venkovním bazénu. Úspěch
slavila především aquazumba,
které se, ač na suchu, zúčastnil i
velký plyšový klokan, jenž se na
Laguně celé odpoledne pohy-

boval a pro děti měl připraveny
drobné sladké odměny.
Tento týden je Laguna zavřena, probíhá tu tradiční a
nezbytná výluka. Ze začátkem
školního roku se ovšem opět
otevře, připravena na novou
podzimní a zimní sezonu.

S neodbytným mužem za zády
TŘEBÍČSKO (pch) - Policie
zahájila trestní stíhání čtyřiatřicetiletého muže z Třebíčska,
který byl obviněn ze spáchání
přečinu nebezpečného pronásledování.
Muž dlouhodobě obtěžuje
o osm let starší ženu. „Vyhledává její blízkost, ačkoli to ona
odmítá, a omezuje ji tak na obvyklém způsobu života, jeho
jednání má navíc stupňující
se tendenci a žena má z něho
strach,“ uvedla tisková mluvčí
policie Jana Kroutilová.

Případ se táhne už od května loňského roku. Muž ji obtěžuje především tím, že vyhledává její osobní blízkost.
„Na ženu čeká před jejím
bydlištěm a místem pracoviště, sleduje ji vozidlem při
cestě do zaměstnání a snaží se
o navázání kontaktu. Dále
ženě opakovaně dal za stěrač
vozidla či kliku dveří domu
lístky se vzkazy, ve kterých ji
zval na schůzky. Snažil se také
dostat do firmy, kde žena pracuje, odkud byl sice vykázán,
přesto ale nakonec do budovy

Návštěvníci budou moci
zhlédnout audiovizuální pořad
s tématikou vody dle vlastního
výběru v dříve nepřístupné komoře vodojemu a na závěr zažít
atraktivní pohled na město a
jeho okolí z vyhlídkové plošiny. Pro zbytek letošní sezony
se předpokládá otevření objektu vždy ve středu (od 13 do
18 hod), sobotu a neděli (od 10
do 18 hod), a to až do poloviny
října. Vzhledem k očekávanému velkému zájmu veřejnosti
a k omezené kapacitě objektu
doporučujeme rezervovat si
předem termín návštěvy na tel.
568 899 115 nebo na e-mailu
sekretariat@vastr.cz. Na těchto
kontaktních místech je možno
získat i další informace nebo
dohodnout návštěvu větší skupiny mimo uvedené termíny.
„Stavba skončila, proběh-

la kolaudace a začátkem září
je slavnostní otevření. Zatím
předpokládáme tři dny v týdnu. Pokud by byl zájem větší,
tak možnost prohlídky vodojemu prodloužíme. Bude záležet i
na počasí,“ slíbil ředitel vodáren
Jaroslav Hedbávný. Zpřístupnění rekonstruovaného vodojemu
veřejnosti bude 3. září předcházet slavnostní konference
ve velkém sále budovy Fórum
v Třebíči. Konference by se měl
zúčastnit ředitel Institutu pro
památky a kulturu Ing. Aleš Kozák, který má za úkol evidovat,
propagovat a sledovat technické památky v České republice.
„Právě díky tomu, že loňský rok
byl věnován vodárenským věžím, Ing. Kozák přislíbil, že na
konferenci vystoupí s referátem
o zapojení Kostelíčku do dnešního života z hlediska technické
památky. Je o prolnutí vodárenské historie, technických památek a turistiky. Druhou osobou
je Ing. Robert Kořínek z Výzkumného ústavu vodohospodářského, který se také zabývá
památkami z hlediska jejich vodárenského i nevodárenského
využití, pokud přestávají sloužit
svému původnímu účelu. Takže
třebíčský Kostelíček je jakýmsi
průsečíkem práce těchto dvou
pánů,“ informoval ředitel VAS
Třebíč J. Hedbávný.

vešel jiným vchodem a ženu
znovu obtěžoval,“ konstatovala Jana Kroutilová.Mimo to
také kontaktoval i blízké příbuzné ženy.
Na konci dubna, když se žena
vracela domů, muž opět stál ve
vchodových dveřích a nechtěl
ji pustit do domu. Krátce na to
podala žena trestní oznámení a
policie začala případ prověřovat. „Shromáždili jsme důkazy
a na jejich základě jsme zahájili
trestní stíhání muže. Případ se
nadále vyšetřuje,“ doplnila policejní mluvčí.

Krajské volby už začínají klepat na dveře
VYSOČINA (pch) - Do krajských voleb zbývá sice ještě něco
přes rok, ale politické strany i
veřejnost o nich začínají už pomalu mluvit. Za rok touto dobou
bude už volební kampaň v plném proudu. V minulém týdnu
byl zveřejněn první volební průzkum, směřující k volbám roku

2016. Probíhal na území Kraje
Vysočina během července.
Volby by nyní vyhrála sociální demokracie s téměř
dvaceti třemi procenty hlasů.
Mezi druhým a třetím místem
je docela malý rozdíl. Nyní
by na druhém mstě skončili komunisté s 16,5 procenty

hlasů a třetí ANO s 16,1 procenty hlasů. Přes deset procent (lehce nad dvanáct) by se
dostali i lidovci. Pětiprocentní
hranici by pak ještě překročily strany Pro Vysočinu a ODS.
Těsně pod ní pak zůstávají
TOP 09, Starostové pro občany a Piráti.

Během srpna zemřel
na Třebíčsku už druhý motorkář
KOUTY (pch) – V pátek 21. srpna krátce před půl pátou hodinou odpoledne došlo k tragické havárii motocyklu nedaleko
Koutů. Z dosud nezjištěných
příčin zde havaroval řidič motocyklu Honda CB 1000.
„Motocyklista projížděl po
silnici ve směru od Čechtína a
jel ve směru na Kamenici. Motocyklista při havárii utrpěl těžké poranění a i přes okamžitou

resuscitaci svým zraněním na
místě podlehl,“ uvedla tisková
mluvčí policie Dana Čírtková.
Na místě havárie zasahoval
vrtulník letecké záchranné služby. Silnice zůstala po havárii
zcela uzavřena a policisté odkláněli provoz na objízdné trasy.
Řidičem motocyklu byl jednapadesátiletý muž z Brna, který s největší pravděpodobností
nezvládl řízení motocyklu a sjel
ze silnice do příkopu. „Další

okolnosti havárie jsou předmětem dalšího vyšetřování, které
stále probíhá,“ dodala tisková
mluvčí.
V letošním roce zemřelo při
dopravních nehodách na Vysočině už dvacet jedna lidí. Čtyři
z nich byli motorkáři. Během
srpna se jedná už o druhou dopravní nehodu, při které zemřel
motocyklista. „Obě nehody se
staly na silnicích na Třebíčsku,“
připomněla Čírtková.

Hitlerjugend budí vášně
Dokončení ze str. 1
Jak již bylo řečeno, „kauza“
je široce řešena na sociálních
sítích i některých informačních
serverech. Na jednom z nich
se vyjádřil i historik Jiří Padevět: „Při výuce dějepisu se nelze
tvářit, že se některé věci nestaly
a některé organizace neexisto-

valy. Na první pohled vypadá
fotografie poněkud bizarně, ale
pokud je učitel dějepisu normální, nejde podle mého názoru
o nic skandálního.“ Postavil tak
věc do patřičných mezí a zcela jasně naznačil, že jde o zcela
zbytečnou kauzu. Opravdovou
bouři ve sklenici vody.

PUBLICISTIKA
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Z redakční pošty
Nešťastné zviditelnění
jemnické školy
Se zájmem jsem si početl
o úspěchu a bohužel i nešťastném zviditelnění jemnické
školy ve vědomostní soutěži,
věnované druhé světové válce
a pořádané Muzeem Vysočiny Třebíč. Jsem všemi deseti
pro připomínat mladé generaci hrůzy 2 . světové války, kdo
byl kdo, kdo začal, kdo válku
vyhrál, který národ chtěl který
vyhubit, co to byl holocaust,
kdo rozhodl o odsunu německé menšiny nejen z ČSR, co
to byl divoký odsun, jaké byly
jeho příčiny a že zvěř se najde
v každém národě…..bohužel.
Určitě není jednoduché podat
to vše mladé generaci tak, aby
ji problematika zaujala a také
všechny dobré kantory, kteří to
dokáží, velice obdivuji.
Já osobně jsem se narodil
18 let po válce, takže druhou
válku znám pouze z vyprávění rodičů a od našeho jednoho souseda, který byl „pouze“
totálně nasazen, a to v dosti
drsných podmínkách, měl podlomené zdraví a pamatuji se,
jak říkával, že nejlepší je Němec
dva metry pod zemí. Nebyl žádný komunista ani přítel SSSR,
ale také říkával, že aby si Němci
vzpomněli, že jsou také lidé, že
jim musely zazpívat sovětské
kaťuše. Asi musel vidět a prožít
hodně zlého.
Vzpomněl jsem si na něj
po přečtení tohoto článku,
jak by na něj asi reagoval. Pokud by nevěděl, o co jde a šel
si náhodou zrovna prohlédnout nově opravené krásné
muzeum, na které mohou být
Třebíčští právem pyšní, asi by
dostal infarkt, kdyby uviděl nevinné malé děti hrající si s bubínkem, v bílých podkolenkách a hakenkrajcem na paži.
Nevím, nemám pedagogické
vzdělání a nedovedu se položit do myšlenkových pochodů
dnešních pedagogů, ale myslím
si, že podobnou formu prezentace své školy by nezvolil třeba
ředitel školy, v jehož rodině by
někdo zahynul v koncentračním táboře. Ředitel základní
školy je dnes vpodstatě neodvolatelná osoba. Má ve svých
rukou nesmírnou zodpovědnost a proto musí vnímat

všechna pro a proti. Jistě je jako
kantor dobrý, možná i lepší, ale
u mě osobně by momentálně jako ředitel školy neobstál.
A dotyčný organizátor soutěže z muzea v tomto kontextu
také ne. Pokud si dotyčný ředitel za vším tak stál, proč se pak
honem po rozhovoru „čistilo“ ?
Ale pokud dotyční aktéři zůstanou i nadále ve funkcích, věřím, že příště vše zváží a provedou mnohem citlivěji.
Dovolte mi prosím ještě malou úvahu, zdánlivě nesouvisející s případem. Osobně
nevidím rozdíl mezi totalitním
režimem fašistickým a komunistickým. Myslím, že i zákony
je dávají na stejnou úroveň.
Proto někdy s rozpaky sleduji tzv. recesistické První máje,
kde se dělají srandičky s portréty našich a sovětských komunistických vůdců, názvy
hasičských soutěží o pohár Lenina či jeho jménem nazvané
restaurační zařízení. Je to naše
nedávná pravdivá minulost,
všichni to berou jako legraci a recesi, jasně, teď už se to
smí, máme svobodu slova, ale
nevím, jestli by například recesistickou oslavu Prvního máje
organizoval ve své obci třeba
starosta, který byl po roce 1989
rehabilitován a zvolen do čela
své obce a byl příbuzným třeba
Milady Horákové nebo Antonína Maděry. Vše je o úhlech pohledu. Neznám nikoho, kdo by
si dělal legraci z gestapa (i můj
táta byl na výslechu kvůli vtipům na Hitlera, ale naštěstí
kvůli nízkému věku propuštěn) nebo StB, pokud by prošel
jejíma rukama. Ale dnes je svoboda, může se všechno, totalitní režimy jsou za námi, tak
co, ne ? Opravdu jsou za námi
i v souvislosti s tím, co se děje
v souvislosti s „invazí do Evropy beze zbraní“ ?
Nejsem pro hon „na čarodějnice“. Jen jsem chtěl říci,
poprosit, abychom všichni
používali zdravý rozum, pečlivě zvažovali hranice svých
počínání „odkaď pokaď“, vážili si křehké svobody, bránili ji
a uvažovali o věcech opravdu
v širších souvislostech.
J. J., Výčapy

Názory uvedené v této rubrice
se nemusejí shodovat s názory redakce.

Obec má zbrusu nové,
moderní hřiště

VLČATÍN (pch) - Při příležitosti tradičního Srazu rodáků došlo v sobotu 15. srpna
ve Vlčatíně k otevření nového
sportovního hřiště. Využijí jej
k různým aktivitám hlavně
místní sportovci, děti, ale třeba i hasiči.
„V obci pravidelně pořádáme
spoustu sportovních i společenských akcí a teď konečně dis-

ponujeme plnohodnotným prostorem pro jejich konání,“ uvedl
starosta Vlčatína Josef Mezlík.
Obyvatelé obce v něm každoročně oslaví například začátek
i konec prázdnin, pálení čarodějnic nebo dětský den. Využijí ho
i k pravidelným srazům rodáků
a rovněž pro přípravu hasičů.
Sportoviště doplňuje dětské hřiště s multifunkční hrací sestavou
a lanovou dráhou.
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Následky tropického léta
budeme cítit ještě dlouho
BOCHOVICE (hu) – Hustě
prší, stěrače sotva stačí brát nečekaný příděl vody z nízkých
mračen na obloze a já jedu do
nedalekých Bochovic povídat
si se zemědělci o dlouhotrvajícím suchu a jeho důsledcích.
Paradox. Nečekané, ale o to vydatnější deště trvají už druhý
den. Bude vůbec o čem si povídat? Předem domluvené setká-

mizerná je i pekařská kvalita.
To zrno prostě uschlo a vyschlo
ještě předtím, než mohlo dozrát.“

Mají hlad, tak žerou slámu
„Živočišná je na tom katastrofálně,“ hodnotí situaci Pavel. „Já mám osmdesátihlavé
stádo – počítáno i s telaty – a už
měsíc nemám čím krmit. Tráva

mi podařil a tak mi to musí vysvětlit. „Nic takového. Žádné
takové náznaky nejsou. Právě
naopak. Dostali jsme vyrozumění, že zálohy na dotace,
které se normálně vyplácejí ke
konci hospodářského roku, to
znamená k 31. říjnu, se letos
vyplácet nebudou a dostaneme je až v prosinci na přelomu
roku. Takže taková je zatím

torie. Ale taky zajímavá,“ říká
rozmrzele Honza. „Ten rybník
se má odbahňovat. Na podzim.
Ale chytráci ho vypustili už teď,
prý aby bahno vyschlo a lépe
se to dělalo. Rozhodlo o tom
obecní zastupitelstvo, já jsem
hlasoval proti, protože je to
také jako požární nádrž. Je to,
jako kdybyste si z budovy nebo
traktoru vyhodili hasicí pří-

Vypuštěný rybník v dobách tropických veder, kdy je krajina vysušena na troud, překvapil asi každého, kdo jel v tu dobu okolo.
ní jsem si představoval trochu
jinak. Mělo se prášit a jazyk
lepit na okoralé rty. Ale předem
domluvené setkání se nedá
měnit. Cestou míjíme rybníček
na návsi. Je vypuštěný a déšť
pomalu nasáká rozpraskané
bahno.
„To je sucho, co?“ Vítá mě
rolník s humorem a zve do dílny, kde cosi opravuje. Sedláci
prostě nemohou zahálet a práce si je vždycky najde. Za chvíli
přichází ještě další sedlák Pavel
se ženou Janou a tak tu mám
dva zástupce malých rolníků.
Jeden je hlavně přes obilí a druhý zase chová skot na maso. Tak
kdo je na tom hůř?

Jako pražený kafe
„Těžko říct,“ bere si slovo
Honza. „To sucho deptá všechny: dobytek, rostliny i lidi.
Máme sklizeno, a tak se na to
mohu kouknout přes výnosy.
A ty jsou opravdu slabé. Ozimy vyšly ještě docela dobře,
protože na jaře bylo vláhy ještě
dost, a tak něco stačilo narůst,
ale jařiny dopadly daleko hůř.
Poznat je to jak na zrnu, tak na
slámě. I té je méně než polovina, než je jiné roky. A zrno? To
mělo osm procent vlhkosti, což
je tak pražená káva. Normálně
to mívá tak jedenáct až dvanáct
procent. Srážky za vlhkost je od
čtrnácti procent. A ta zrnka byla
malá. Prostě nestačila dozrát.
Měl jsem pole jarní pšenice,
pořád vypadala moc pěkně, ale
najednou celé pole zežloutlo a
bylo to.“
Takové zrno by asi ani nevzešlo? Napadá nás. „Asi ne, ale

neroste, takže není co pást ani
síct. To, co jsem měl připraveno na zimu, zkrmím už teď.
Naštěstí jsem se domluvil tady
s Honzou a mám od něj nějaké
kuličky (balíky slámy), a tak krmím slámou. Není to nic moc,
ale když mají hlad, tak to baští.
Co mají dělat? Je to nouzovka,
ty živiny to nemá, ale přežijí.
Trochu jim to „pocukruji“ šrotem, aby jim to víc chutnalo, ale
jinak nic. Je to opravdu zlé, protože musíme krmit o čtyři měsíce dříve a nejsou druhé seče,
takže není co sušit na zimu.“
Jak se ukazuje, sounáležitost
mezi sedláky funguje. Honza
plánoval slámu drtit a zaorat
jako hnojení, ale místo toho ji
poskytne kamarádovi, aby měl
čím uživit svoje stádo krav. „Takové stádo totiž není jen tak, to
si člověk vychovává několik let.
A to bych neuživil. Musel bych
ho zredukovat, nějakým způsobem dát část pryč. Člověk si nemůže držet něco, co by neměl
v zimě čím krmit.“

Nepovedený vtip
Napadá nás, jestli se v případě takto mimořádného roku
o své zemědělce nějak stará
jejich ministerstvo. Hejtmani
vyhlašují mimořádnou situaci
dlouhodobého sucha, je zakazováno zalévat a napouštět bazény pitnou vodou, rozdělávat
ohně ve volné krajině… a rolníci
jsou vlastně v první linii. S přírodou bezprostředně spjatí a na
její rozmary odkázaní. Tak co
tedy ministerstvo, máte nějakou mimořádnou podporu?
Všichni tři se dají do smíchu.
Nechápu, jak výborný vtip se

podpora z ministerstva. Blbé
je, že nám to řekli takhle na
poslední chvíli, kdy už s nimi
každý počítal a zahrnul si je do
svých hospodářských rozvah.
Někdo jako splátku na zakoupenou techniku, někdo třeba na
nákup krmiva, které na polích a
loukách nevyrostlo.“
Co to pro vás znamená? Zajímáme se. „Všechno to souvisí,“
vysvětluje Honza. Za normálních okolností nemusím s prodejem obilí spěchat a hledám,
kdo mi nabídne nejlepší cenu.
Je to normální trh. Takhle musíme prodat za cenu, jaká je. Ať
je to zemědělec jako já, nebo
velký podnik.

stroje. Teď, když prší, jsem už
klidnější, ale bál jsem se dost.
Pár požárů jsem zažil a nejsou
to pěkné vzpomínky. A při tom,
jak bylo vše doslova na troud,
stačí opravdu malá jiskřička.“

Voda musí zůstat v krajině

A co ten váš rybník? Dívali
jsme se, že je prázdný. To jste
ho už vypili? Ptáme se sedláků.
„Ale ne. To je úplně jiná his-

„Vodu je třeba v krajině spíš
zadržovat,“ vložil se do hovoru
Pavel. Mám to štěstí, že mám
na pozemcích pramen, potůček
a rybník. V minulých letech
jsme v rámci rekultivace krajiny vrátili potok do původního,
meandrujícího koryta. Soudruzi ho narovnali, a tak ta voda
z krajiny rychle odtékala. Navíc před vesnicí udělali pravotočivou zatáčku a při prudkém
dešti to ta voda jaksi nevybrala
a byla v baráku. My jsme navíc
před rybníčkem vybudovali dvě
tůně. Je to radost, sledovat, jak
se do tůní i jejich okolí vrací
život a objevují se tam třeba i
rostliny, které tam předtím nerostly.
Nyní jsou obě tůně vyschlé
a pramen zatím také. Byl jsem
se tam dívat a zatím nic. Zatím
saje zem a na spodní vodu to
ještě nedosáhlo. To bude trvat
asi ještě hodně dlouho, ale tak
dlouhé deště být nemají.
Zkusme trochu optimismu na
konec. Co vás a celou přírodu
může postavit na nohy? „Pořádná zima,“ odpovídají všichni tři, jako kdyby se domluvili.
„Hodně sněhu. Únor bílý, pole
sílí. Tahle pranostika platí. Přejme si, aby přišla, jinak to bude
opravdu špatné.“
Tak nevím, jestli se nám to
s tím optimismem zrovna podařilo?

Prší, prší, ale…
My si tu povídáme o suchu,
ale venku krásně leje. Myslíte si, že vám to nějak výrazně
pomůže? „Obáváme se, že moc
ne. Máme samozřejmě radost,
ale ta příroda to již nedožene.
Obilí je sklizeno, bramborám
to nepomůže a ani tráva již pořádná nenaroste. Tam, kde je
zprahlo na holou zem, obrazí
tráva až příští rok. Kde zůstaly zelené flíčky, tam se trochu
vzpamatuje a ještě poroste. Ale
bude to již jen na pastvu a ne na
sečení,“ vysvětluje Pavel „Dnes
poprvé po hrozně dlouhé době
krávy nepřišly na krmení. Někde si něco našly, takže máme
radost,“ doplňuje ho žena Jana.

Jako když vyhodíš
hasicí přístroj

Vstanou noví
Okřešánci?

Loučení
s prázdninami

Vzdělávání pro
řemeslníky

V Borovině
hotovo

OKŘÍŠKY (red) – Už třináct
let působí nejen na místní kulturní scéně folklorní soubor
Okřešánek, který je od roku
2008 členem Folklorního sdružení ČR a také členem Horácké folklorního sdružení ČR.
V rámci Okřešánku působí
také malá pětičlenná kapela, ve
které se hraje na akordeon, vozembouch, housle a kontrabas.
V současné době má soubor
více než čtyřicet členů a bude
přijímat i členy nové. Jejich
nábor se uskuteční ve středu
2. září od 17 hodin v tělocvičně
okříšské základní školy. Soubor,
který vede Ilona Mikešová, bude
přijímat zájemce z řad dětí školního věku, mládeže i dospělých.

NÁMĚŠŤ NAD OSALVOU
(red) – Profesionální vojáci ze
základny vrtulníkového letectva, záchranáři Zdravotnické
záchranné služby Kraje Vysočina i náměšťští policisté. Ti
všichni budou přítomni akci,
kterou jako loučení s prázdninami uspořádají v sobotu
29. srpna náměšťští dobrovolní
hasiči od 13 hodin na louce pod
prodejnou Penny. Program se
pochopitelně zaměřuje především na děti, pro které jsou připraveny soutěže o ceny a sladké
odměny. Ale házet na terč, vylovit rybník nebo předvést svou
zručnost a talent při malování
obrázků mohou přijít předvést
i dospělí.

TELČ (red) – Jak zvýšit kvalifikace běžných řemeslníků?
Třeba vzdělávacím programem
Řemeslná obnova historických
staveb, který letos podruhé
pořádá telčský Národní památkový ústav. V Česku jde
o unikátní projekt, který je určen
mimo jiné i vlastníkům a správcům památek, včetně úředníků
pracujících v oblasti památkové péče. Valná část kurzů je ale
určena řemeslnickým profesím
– zedníkům, štukatérům, tesařům, klempířům nebo pokrývačům. Celkový rozsah výuky
je sto hodin a vyučuje se přímo
v Telči. Praktická část pak probíhá přímo na objektech památkového fondu na Vysočině.

TŘEBÍČ (red) – Podle informací, které poskytl místostarosta
města Pavel Pacal, by dnes mělo
dojít k předání revitalizovaných
veřejných prostranství v bývalé továrně na obuv v Borovině
investorovi, tedy městu. To znamená, že už je plně k dispozici
veřejnosti. Kolaudace proběhla
10. srpna. „Objevily se tam drobné vady a nedodělky, s čímž se
ale počítalo,“ říká místostarosta. Součástí revitalizace byly
nové silnice, chodníky, osvětlení, sportoviště a dětské hřiště
i nová zeleň. Celkové náklady
projektu se vyšplhaly až přes
30 milionů korun. Z toho 27
milionů pokryje dotace z Regionálního operačního programu.
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Horácké noviny

O dopravě odborně
Bc.Martin Aujezdský
Revitalizace sídlišť a pozemních komunikací v našem městě
přinesla nejen nový vzhled našemu městu, ale i změnila v některých místech dopravní značení
a s tím související řízení provozu. Spousta řidičů jezdí v Třebíči po paměti, a tak není nouze
o kuriózní, ale i kolizní situace.
K jedné ze změn došlo na ulici
Družstevní, která je hlavní spoj-

kou ze Znojemské ulice k poliklinice na Vltavínské ulici.
Po dokončení revitalizace není
Družstevní hlavní, ale platí zde
přednost zprava, a to především
při výjezdu z Demlovy ulice
od pošty. Řidiči zde jezdí po paměti a lze jen doufat, že se tu nestane nějaká vážná nehoda.
Další konfliktní situace vznikají
na ulici Ruská, která je vzhledem
ke své šířce nepochopitelně řidiči
vnímána jako hlavní, i když zde
platí přednost zprava.

Křižovatka „u
Kocandy“
dává zabrat hlavně v dopravní špičce a odbočit zde
do centra z ulice U Kuchyňky
bývá mnohdy zápas s nervy.
Do doby, než se zde upraví
provoz, by nebylo od věci nainstalování opravdu pořádného zrcadla, kde by řidiči něco
viděli.
Situaci na Václavském náměstí snad vyřeší právě budovaný
kruhový objezd. Lze si jen přát,
aby byl dokončen co nejdříve.

Z kuriozních situací je někdy
vidět řidiče jedoucí protisměrem jednosměrkou kolem starého hřbitova v ulici Sokolská.
Pamětníci jistě vzpomenou, že
se tudy dříve opravdu do centra jezdilo.
Perličkou stále zůstávají jízdní pruhy přes centrum města,
kde jsou světelné signály umístěny nad jízdními pruhy vedoucími jiným směrem. Zde by
mělo v brzké době dojít k úpravě světelných signálů tak, aby

byly umístěny nad jízdním pruhem pro každý směr jízdy.
Vzhledem k stále probíhajícím stavebním úpravám
je provoz ve městě poměrně
komplikovaný. Je docela škoda, že v letních měsících, kdy
naše město navštíví mnoho turistů, musí tápat ve změti dopravních značek. Pomohlo by
usměrnění provozu alespoň pomocí městské policie. Nezbývá,
než se těšit na dokončení všech
prací a lepší dopravní situaci.

Fotograf z Třebíče na Velké ceně
TŘEBÍČ, BRNO (ap) – Niki Lauda, Phil Read, Wayn Gardner,
Bohumil Staša nebo Peter Baláž,
to byly legendy motoristického
sportu, které letos poctily svojí
přítomností rekordně navštívený ročník motocyklové Grand
Prix České republiky v Brně.
Fotografoval je i třebíčský fotograf Jaroslav Hedbávný. Velká
cena Československa se v Brně
jezdí od roku 1965, tedy 50 let.
Jubilejní 20. ročník to byl pro Jaroslava Hedbávného, který tyto

závody fotí coby akreditovaný
fotograf od roku 1996. Tehdy
v Brně poprvé vyhrál Valentino
Rossi a letos stál na stupních
vítězů zase. Neuvěřitelné! A rekordy byly letos v Brně zdolány
minimálně tři, jeden byl divácký
– bezmála čtvrt miliónu lidí. Padl
i rekord teplotní, jiný tak horký
závodní víkend asi Brno nezažilo. Vzduch před boxy měl už
ve čtvrtek před závody teplotu
36 stupňů a trať 54 stupňů Celsia.
A Španěl Lorenzo v tréninku
překonal dosavadní rychlostní

rekord, jako první v historii se
v Brně dostal pod čas minuta
a padesát pět vteřin na jedno
kolo.
Velká cena ČR byla letos napínavá i tím, že se do poslední chvíle nevědělo, jestli se vůbec pojede. Rozhodnutí padlo
na poslední chvíli. A v době,
kdy stál Lorenzo na stupních
vítězů, došlo k další důležité dohodě. Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
Kateřina Valachová v neděli
16. srpna oznámila po schůz-

Závody se díky extrémním podmínkám neobešly bez četných pádů, na snímku opouští svoji Hondu Ital
Locatelli.
ce s Carmelo Ezpeletou, že
se Velká cena České republiky
bude v Brně jezdit i v dalších
pěti letech.
„Bylo víc než nádherné počasí, slunečno, jasno a sucho
až moc. I pro nás fotografy
byla velká cena extrémním
vedrem opravdu náročná.
A kdybych tam neměl podmínky, které akreditovaný
fotograf má, tedy mikrobusy,
která nás fotografy vozí po-

Žádné motocyklové závody se neobejdou bez atraktivních dívek.

dél trati, tak bych nestíhal být
v pravý okamžik na správných místech více než pětikilometrového okruhu. V tom
vedru by to nebylo fyzicky
možné,“ vysvětlil Hedbávný.
Fotografové také měli možnost využívat zázemí klimatizovaného tiskového střediska
a nápoje k dispozici. „Kdyby
tyto podmínky člověk neměl,
tak by se tam v těchto extrémních teplotních poměrech ten

víkend nedal vydržet. Obdivuji všechny, kdo vydrželi sedět
na tribunách. Opravdu by mě
zajímalo, kolik vody se letos
v Brně vypilo. Když jsem viděl
ty kamiony s paletami a balíky vody, tak asi i v tomto směru padl letos v Brně rekord,“
vyslovil svůj kvalifikovaný
odhad Jaroslav Hedbávný, který je zároveň ředitelem třebíčské divize Vodárenské akciové
společnosti.

Očekávané události
Sokolí

Koněšín

Pyšel

Studenec

29. 8. / 20.00 / Handlíři – country (hostinec)

29. 8. / 13.00 / Stavění máje (před kulturním
domem)

29. 8. / 9.15 / O pohár starostky obce –
soutěž mladých hasičů

28. 8. – 30. 8. / Bartolomějská pouť

Třebíč

29. 8. / 18.00 / Stavění máje (u sokolovny)

30. 8. / 13.00 / Bartolomějská pouť – průvod
stárků

28. 8., 29. 8. / 21.00 – 24.00 / Noční věž (věž u sv.
Martina)

Náměšť nad Oslavou

29. 8. / 9.00 – 16.00 / Letní jarmark (Karlovo náměstí průjezd u Horáckých novin)

29. 8. / 13.00 / Loučení s prázdninami
(louka pod Penny)
29. 8. / 18.00 / Hradozámecká noc (zámek)

Slavíčky

Pyšel

29. 8. / 17.00 / Okolojeles – hudební festival

Sokolí

Sedlec
Náměšť
Třebíč

Dalešice

Koněšín

29. 8. / 17.30 / Hrabalovská noc (pivovar)

29. 8. / 13.00 – 18.00 / Okresní výstava králíků a místní výstava drůbeže a holubů

Studenec
Sedlec

30. 8. / 8.00 – 16.00 / Okresní výstava králíků a místní výstava drůbeže a holubů

Slavíčky
Kramolín
Dalešice

Lhánice

Mladoňovice

Lhánice
29. 8. / 14.00 / O pohár starosty
SDH – hasičská soutěž

29. 8. / 8.00 / Rybářské závody pro děti (nádrž)
30. 8. / 8.00 / Rybářské závody pro dospělé (nádrž)

M. Budějovice

30. 8. / 12.30 / O pohár Petra Mladoně – hasičská soutěž OLHS

Mladoňovice

Kramolín
29. 8. / Memoriál Petra Hadraby –
turnaj v malé kopané

Pálovice

Moravské Budějovice
Pálovice

28. 8. / 9.30 / Koupaliště patří dětem

29. 8. / 15.00 / Rozloučení s prázdninami (náves)

28. 8. / 17.00 / Loučení s prázdninami (letní kino)
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Barbíny v háčkovaném

Psalo se před 50 lety

HROTOVICE (ap) – Českem
táhnou barbíny v háčkovaném,
tak by se daly hodnotit putovní
výstavy panenek, přibližující vývoj módy od starověku po současnost, které připravují Simona
Mecerodová z Těškovic u Opavy
a Kateřina Citová z Havířova.

Šedesátá léta minulého století
byla léta politického uvolnění a
kulturního rozmachu. Jak tuto
dobu prožívali lidé na Třebíčsku?
Dozvíte se v naší rubrice: Psalo se
před 50 lety.

Jedna z jejich výstav měla
během hrotovické pouti zastávku i v tamním sále Základní umělecké školy. A především děvčata všeho věku
si na ní určitě přišla na své.
Výstava představila mnoho situací ze života v různých časových obdobích. Návštěvník se
tak ocitl například v klášteře,
na rytířském klání nebo v secesní kavárně,
Autorky spřádají své vlastní
příběhy, a tak znázornily třeba i scénu ze 17. století, kdy
si jistý baron Dumont z italské Verony nechal namalovat
jeho dvě dcery Victorii a Paolu. Zvědavci se sjeli na krásný
zámek ve Fontainebleau, aby
se zájmem sledovali, jak vzniká umělecké dílo. Jiný výjev

Jiskra z pátku 27. srpna na první
straně psala mimo jiné o tradiční
soutěži kombajnérů.

Na předních místech
Časovou záležitostí se stala
socialistická soutěž kombajnérů.
Nastupuje jich ke sklizni obilí 172,
z toho 58 SK 3 a 4. Zatím se hod-

se odehrával třeba o Velikonocích v lékárně v Klimkovicích
roku 1838 a další znázorňoval
rytířský turnaj markraběte Da-

Oslava proudů

libora na počátku 13. století. Zaujala třeba i scéna z lázeňské
cukrárny roku 1905 v Luhačovicích, kam se scházeli každé od-

poledne lázeňští hosté na vyhlášené dortíky, zákusky a oplatky.
„Když po revoluci přišly
i k nám do obchodů hračky
od firmy Mattel, nebylo nám
líto si z první výplaty koupit panenku Barbie, která se tak lišila
od ostatních panenek. O pár let
později (2007) jsme těmto panenkám tak propadly, až se z koníčku stal velký kůň.
Rády bychom díky naším panenkám lidem přiblížily,
jak
se vyvíjela móda od antiky až
po současnost a jak se v daném
období žilo. Inspiraci často čerpáme v knihách, v historických
filmech, na internetu nebo dle
vlastní fantazie.
Výstava není určena jen pro
děti, ale i pro všechny milovníky
ručních prací, panenek a historie. Dnes si už neumíme představit život bez háčku v ruce, plný
obývací pokoj vln a spoustu
nápadů v hlavě, které bychom
rády uskutečnily,“ říkají o své zálibě autorky, propadlé panenkám
a háčkování.
Z Hrotovic výstava zamířila
do zámku Lešná, odtud poputuje
do Velkých Bílovic nebo Malých
Hoštic.

Městská práva
má Třebíč 680 let
Opat Martin vydal roku 1277
listinu, v níž je Třebíč označena
jako město. To vedlo ke spekulacím, zda se Třebíč nestala
městem již v druhé polovině
13. století za návštěvy krále
Přemysla II. Otakara. Možná
byla městem de facto, tedy
díky svému velkému tržišti,
rozvinutým řemeslům a obchodu, ale de jure se jím zřejmě
stala téměř až po 60 letech díky
privilegiím Karla a Jana Lucemburských.

TŘEBÍČ (red) – Jen několikadenní výstava panoramatických fotografií Tomáše Bendy,
nazvaná Oslava proudů, byla
zahájena v pondělí v obchodní pasáži na Smila Osovského
19 v Třebíči.
Cyklus fotografií Oslava
proudů začal vznikat od roku
2002 jako obrazová část Bendovy připravované, stejnojmenné fotografické knihy. Pro
výstavu vybral část svých velkoplošných panoramatických
fotografií z okolí Náměště nad
Oslavou. Snímky procházejí
všemi ročními obdobími let
2011 až 2014. Nabízejí imprese dříve rušné kupecké cesty,
nyní magické vodní krajiny

s fragmenty časů minulých.
Další úhel pohledu na krajinu
Bendovi přinesl připravovaný
film o Anně Pammrové očima
Ludmily Olejové, kterému letos padla první klapka. Téma
má i fotografickou odezvu.
Jako hosta k této své druhé
výstavě v prostorách Rámařství-Galerie Lenky Věžníkové
si Benda pozval výtvarníka
Vladimíra Braunera. Pro bývalého fotografa Horáckých
novin to bude již 90. účast
na výstavě. Pro svoji aktuální prezentaci připravil devět
prací, od klasické fotografie
po kombinované grafiky. Výstava potrvá do 28. 8. a 31. 8.
– 1. 9. Přístupná je od 9 do 17
hodin.

Markrabě Karel udělil se
souhlasem svého otce Jana
Lucemburského 29. srpna 1335
Třebíči městská privilegia jihoněmeckého typu, kterými se
řídilo královské město Znojmo.
Pergamen byl sepsán v Německém Brodě. O privilegium se
zasloužil buď opat Petr I., nebo
opat Adam. Přesné vročení jejich střídaní je totiž nejasné.
Povinností Třebíčských bylo
vystavět do tří let kamenné
hradby, které byly dokončeny kolem roku 1350 a chránily
město až do 19. století. Třebíč
byla poddanským městem, ale
právní statut jako u královského města jí dával výhodnější
postavení vůči majiteli.
Činnost města řídili představení kláštera prostřednictvím
městské kanceláře. Tu vedl
městský písař. Z jeho rukou
vycházely listiny i listy, zápisy
soudní, berní, gruntovní apod.
K umenšování městských práv

notí jen výkony na půdě okresu.
Výkony na Slovensku se započítají až do krajské a celostátní soutěže. Na SK dominují dukovanští
kombajnéři Nečas a Pelán. Mají
sklizeno 146 a 142 ha a z násypných košů vysypali do vleček přes
630 tun obilí. Přes 100 ha sklidil
kombajnér Malý z Mohelna a Sudník z Rouchovan. Na kombajnech
ŽM vede Vaněk ze Senorad a Diviš
z Udeřic. Prvý sklidil 78 ha, druhý
62 ha.

Budují závlahový rybník
Obnovením rybníka v trati
U hájku o výměře více než 3 ha
získá JZD Valeč zdroj vody na
závlahu 40 ha přilehlých polí a
21 ha luk. Stavba rybníka se dotkne 19 parcel, většinou silně zamokřených luk a nehodnotnou
pící. Jejich vyčlenění z půdního
fondu rada ONV již schválila.

Vlakem družby do SSSR
V současné době je na OV SČSP
k dispozici několik míst do vlaku
družby, který odjede do Moskvy
na oslavy 48. výročí Velké říjnové
socialistické revoluce. Vlak odjede 2. listopadu a na jeden den
zastaví v Kyjevě. Návrat zpět je
11. listopadu . Cena zájezdu je
1 540 Kčs.

V Římově splnili celoroční
nákup živočišných produktů
Již po mnoho roků dosahují
družstevníci v Římově vyrovnané
výsledky v produkci rostlinných i

živočišných výrobků. To jim také
umožnilo, že po celý minulý rok
byli držiteli Rudé standarty výrobní zemědělské správy a že
získali Rudý prapor ministerstva.
Dobře si vedou i v letošním roce,
neboť již 17. srpna 1965 splnili své
celoroční úkoly v nákupu masa,
mléka i vajec. K tomuto dni splnili
již svůj celoroční úkol 38 700 kg
nákupu hovězího masa na 103,8
proc., 39 600 kg vepřového masa
na 123,6 proc., 255 000 litrů mléka na 100,2 proc. a 100 000 vajec
na 104 proc. Kromě toho dodali
Římovští již 11 vagónů jedlých
brambor, což je 68 proc. jejich
úkolu. Družstvo, hospodařící na
456,3 ha zemědělské půdy, utržilo tak již 2 420 000 korun, což je
5 308 Kč na 1 ha zemědělské půdy.
Z padesát let staré Jiskry
vybrala Vendula Krausová

Trojan dává slevu studentům
Už je to zase tady – začátek
školního roku se blíží. Zástupy
studentů, žáků a učňů potěší
třebíčské Knihkupectví Trojan,
které již tradičně dává slevu
ve výši 10 procent na všechny
učebnice, pracovní sešity nebo
slovníky.

ku, průkaz na dopravu atd.)
, získají zákaznickou kartičku
Knihkupectví Trojan. Ta jim při
každém nákupu zajistí nejen
slevu 10 procent na učebnice, ale také slevu 5 procent
na ostatní knihy! Platná je
do roku 2018.

A nejen to – pokud studenti předloží jakýkoliv doklad
o svém studiu (školní průkaz-

Těšíme se na Vás!
Vaše Knihkupectví Trojan
www.knihy-trojan.cz

Toman v Malovaném domě
TŘEBÍČ (ap) – Doteky domova, tak zní název výstavy malíře Vlastimila Tomana, která
bude v Galerii Malovaný dům
na Karlově náměstí v Třebíči
slavnostně zahájena ve středu
26. srpna v 16 hodin.

pak postupně docházelo po
dobytí města roku 1480 Matyášem Korvínem a pak po třicetileté válce.
(rz)

Akademický malíř Vlastimil Toman je třebíčský rodák
a také patriot, Čestný občan
města (2005) a držitel Ceny
města (2010), který 19. února
oslavil pětaosmdesátiny.
Studoval reklamní grafiku
a plakátovou tvorbu u profesora Josefa Bruknera na Škole
uměleckých řemesel v Brně
v letech 1949 až 1953 a v letech 1953 až 1956 dekorativní

malbu u profesora Aloise Fišárka na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v
Praze.
V letech 1956 až 1960 u profesora
Otakara
Nejedlého,
Antonína Pelce a Vlastimila
Rady na Akademii výtvarných
umění v Praze. Věnuje se krajinářské malbě, kresbě, grafice
a okrajově portrétu a fotografii. Motivy čerpá z města Třebíče a okolí. Pěstuje i umění
básnické, především přírodní
lyriku, je také autorem řady
soukromých tisků s vlastními
ilustracemi.
Výstava potrvá do 25. října
2015. Otevřena bude denně kromě pondělí od 10 do 12 a od 13
do 17 hodin.

INZERCE

6 / Úterý 25. 8. 2015

Horácké noviny

YASHICA tisknout prostě umí, přijďte se osobně přesvědčit
Lámete si hlavu nad tím, kde,
v jaké kvalitě a ceně si nechat
vytisknout propagační materiály, firemní časopisy, brožury,
plakáty nebo třeba svatební
oznámení? Svěřte své starosti
naší reklamní společnosti YASHICA.
Nabízíme nejen moderní
technologie, ale také osobní
a profesionální přístup s kompletním servisem, do kterého
automaticky patří kalkulace
i poradenství. Díky němu získáte rychle představu o tom,
jaké řešení nejlépe vyhoví vašim požadavkům, a také návrh optimálního druhu tisku
tak, aby se při dodržení požadovaných nákladů dosáhlo té
nejlepší kvality a ceny. Rozsah
zakázky pro nás není nijak limitující, neodmítneme váš tisk již
od 1 kusu, stejně tak jako bez
problémů zvládneme ofsetový
či rotační tisk materiálů ve vysokých nákladech a jakýchkoli
formátech. Velkou část tiskových zakázek řešíme přímo
na místě v sídle naší firmy, kde
máme široký strojový park špičkových tiskových strojů.

Na digitálním malonákladovém tiskovém stroji značky XEROX tiskneme všechny
standardní merkantilní a propagační tiskoviny, tj. vizitky,
pozvánky, hlavičkové papíry,
letáky, prospekty, brožury, atd.
Jedná se o nejmodernější tiskárnu v tomto segmentu, která
je na trhu dostupná. Díky nové
technologii jsme také mohli výrazně snížit ceny tiskovin, což
ocení každý zákazník. Na tomto stroji jsme schopni tisknout
až do formátu 450x330 mm
a gramáže papíru až do 350 g.
Stejné zařízení umožňuje také
tisk časopisů a brožur, které
vyjedou na konci tiskárny již
sešité sponkami nebo naděrované.
Také si můžete na zvolenou
tiskovinu vybrat papír ze široké nabízené škály - od standardních bezdřevých papírů
až po vysoce kvalitní natírané
křídové papíry v provedení
lesk nebo mat. Nabídku rozšiřují i speciální grafické papíry,
často s různou strukturou nebo
i v barevném provedení, které
se hodí na tisk vizitek, blahopřání nebo svatebních oznáme-

ní. Samozřejmostí je i bohatá
nabídka různých samolepicích
etiket určených na potisk.
Pro požadovaný tisk větších
formátů nabízíme velkoplošnou solventní tiskárnu MIMAKI. Ta zvládne plnobarevný tisk
na různé materiály z role – papír, PVC samolepicí fólii, PVC
bannery, síťoviny atd. Lze tedy
pohotově produkovat plakáty,

billboardy, obrazové tapety, samolepky, polepy, reklamní bannery, vlajky apod. také již od 1
kusu.
Zajímavým doplněním strojového vybavení je kompaktní
UV tiskárna MIMAKI, která umí
potisknout takřka jakékoli předměty do formátu 420x300 mm
s tloušťkou do 50 mm. Potiskne tedy plnobarevně i dárkové

předměty, diáře, mobilní telefony, tablety, notebooky, dlaždice nebo obkladačky. Vysokou
kvalitu tisku zajišťuje špičková
technologie UV LED diod. Zařízení umožňuje i dodatečný dotisk do již hotových tiskovin,
který oceníte v případě, kdy
budete potřebovat dotisknout
kontakty, loga nebo i fotky například do prospektů, katalogů, knih, diářů nebo kalendářů.
Nezanedbatelnou přidanou
hodnotou k tisku je kromě poradenství i skutečnost, že jsme
schopni poskytnout kompletní
servis před tiskem i po tisku.
Hlavně to znamená možnost
veškerých grafických prací
od návrhů přes sazbu, retuše,
zlom až po montáž a vytvoření
tiskového souboru. Na našich
čtyřech pobočkách v Třebíči,
Praze, Brně a Jihlavě disponujeme čtyřmi grafickými studii
celkem s osmnácti kompletně
vybavenými grafickými pracovišti s nejmodernějším zařízením, se kterým pracují zkušení
grafici.
Standardem je také provádění dokončovacích prací na tiskovinách po vytištění. Jedná se

o různé druhy vazeb, lakování,
laminování, ražby apod. Po finálním ořezu už jsou tiskoviny
připravené k osobnímu odběru, ale samozřejmostí je i dodání objednávky prostřednictví zásilkové služby. Jsme vám
totiž schopni nabídnout plný
servis bez vaší osobní účasti
po doručení zakázky e-mailem. Dodací lhůty garantujeme
co nejkratší možné - v závislosti na typu a rozsahu tisku,
například u digitálního tisku
můžeme z dodaného souboru
tisknout vlastně on-line.
Obdobně to platí i v případě ostatních tiskových zakázek, které zajišťujeme u svých
smluvních partnerů pro široké
spektrum našich menších i velkých klientů po celé České republice. Naše dlouholeté působení a zkušenosti v grafickém
a tiskařském oboru garantují,
že spolupracujeme s těmi nejlepšími na trhu. Pro své klienty
vybíráme jen takové dodavatele, kteří mohou zaručit vysokou
kvalitu své práce ve spojení
s příznivou cenou. Rádi vás
o tom přesvědčíme. Osobně!
(PR)

Inzerce

4/.9.1-Ş-¾
Vážení návštěvníci, technologická odstávka
Aquaparku Laguna proběhne
od pondělí 24. 8. do čtvrtka 3. 9. 2015.
Po tuto dobu bude celý areál uzavřen.

protože Kauﬂand
je ﬁrma
s budoucností!

Pro ﬁliálku Třebíč přijmeme spolupracovníky na pozice:

Prodavač/ka ovoce a zeleniny, koloniálu
Prodavač/ka lahůdek, do pekárny, masa
Prodavač/ka nepotravinářského zboží
Prodavač/ka cukrovinek, nápojů
Angažovanost našich
zaměstnanců garantuje
náš společný úspěch.
Kauﬂand je atraktivní
společností v oblasti
potravinářského
obchodu. Poznejte
nás jako dynamického
a angažovaného
zaměstnavatele.
Důvěra, otevřenost
a výkon utvářejí naše
ﬁremní prostředí.

www.lagunatrebic.cz

Nabízíme Vám zajímavé
pracovní prostředí,
osobní podporu
a atraktivní šanci
budovat kariéru.

Prodavač/ka mléčných potravin
Skladník/ce
Pokladní

Očekáváme aktivní přístup k práci, časovou ﬂexibilitu a bezúhonnost.
Nabízíme zázemí prosperující mezinárodní společnosti, možnost seberealizace a osobního rozvoje,
motivující mzdové ohodnocení, práci v dynamickém kolektivu, pracovní smlouvu na dobu neurčitou, důkladné
zaškolení a návazné ﬁremní vzdělání, nadstandardní příplatky za práci v noci, další nadstandardní beneﬁty.
Pokud Vás tento inzerát oslovil, dostavte se prosím každý všední den od 8:00 do 15:00 hod. do prodejny
Kauﬂand ČR, Brněnská 360, Třebíč. Kontaktujte nás i na adrese:

Kauﬂand ČR v.o.s.
Bělohorská 203
169 00 Praha 6
personal@kauﬂand.cz
www.kauﬂand.cz/kariera

TISK

OSOBNĚ

PLNOBAREVNÝ TISK
LIBOVOLNÉHO FORMÁTU
UŽ OD 1 KS

Úspěšná zahraniční společnost sídlící
v Třebíči hledá kolegu na pozici:

INŽENÝR KVALITY
Vaší pracovní náplní bude:
Vzorkové řízení se zákazníky a dodavateli, příprava předseriové a
seriové dokumentace, rekvaliﬁkace dílů, řešení reklamací, podílení se
na nápravných a preventivních opatřeních, správa zákaznických portálů,
spolupráce na implementaci zákaznických požadavků, správa změn
a odchylek, aktualizace databáze norem, podílení se na neustálém
zlepšování systému kvality.

Požadujeme:
z SŠ nebo VŠ vzdělání technického zaměření
z Němčina nebo angličtina na komunikativní úrovni – ústně i písemně
z Orientace ve výkresové dokumentaci
z Technické myšlení
z Praxe na obdobné pozici výhodou, nikoliv podmínkou
z Základní znalost nástrojů kvality (8D, SPC, PPAP,...)
z Časovou ﬂexibilitu

Nabízíme:

www.yashica.cz

YASHICA s. r. o. | Žďárského 186, Třebíč
T: 568 823 290 | E: info@yashica.cz

z Práci v mezinárodním pracovním prostředí, s moderními technologiemi
z Odpovídající platové ohodnocení
z Možnost dalšího vzdělávání v oboru (interní + externí školení)
z Práce na jednu směnu
z 13.plat v závislosti na výsledcích společnosti
z Místo výkonu práce: Třebíč

Typ pracovního poměru:

PLOŠNÁ INZERCE tel.: 734 393 612
popelarova@horackenoviny.com

z Plný úvazek
z Nástup možný ihned

www.horackenoviny.com

Kontakt na tel. čísle: 568 839 045, kontaktní osoba: p. Svatava Mašková
E-mail: maskova@novatech-plastic.cz
NovaTech CZ, s.r.o., Žďárského 222, 674 01 Třebíč

Horácké noviny
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Město se vrátilo do středověku
TŘEBÍČ (pch) – Slavnosti tří
kápí – tak si Třebíč každoročně připomíná zápis baziliky sv. Prokopa
a židovského města na prestižní
seznam světového kulturního dědictví UNESCO. I letos se Třebíč
na tři dny vrátila do středověku
a nabídla návštěvníkům, kterých
letos bylo asi nejvíc v historii, bohatou nabídkovou paletu.

Každou chvíli na place u ležení zařinčely zbraně, bojovalo
se třeba o most. Každé vystoupení sklidilo bouřlivý potlesk
návštěvníků, kteří zaplnili protilehlé terasy.
Východní část areálu patřila
hudebním kapelám. Páteční program obstaraly domácí kapely
Disconnexion, Like-it a Noise.
Sobotním hlavním tahákem pak
byla stále oblíbenější kapela Jelen a poslední vystoupení patřilo třebíčské bigbeatové legendě
kapele Puls.
Sobota je ovšem hlavně
ve znamení historického průvodu. Ten sice letos musel kvůli
výkopovým pracím v Jihlavské
bráně změnit trasu, ale to mu nic
nevzalo na působivosti. Pozorovat dlouhý špalír planoucích pochodní, který se táhne městem
za monotónního zvuku bubnů opravdu stojí za to. Sobota
ovšem připravila i další překvapení v podobě tzv. videomapingu. O co šlo? Na zeď třebíčského
zámku byla promítána celá historie města. A zámek jako projekční plátno působil víc než symbolicky. Sobotní večer tradičně
ukončil velkolepý ohňostroj, který se opět povedl na výbornou.
Neděle se už nesla v klidnějším tempu. Dopolední mše svatá v bazilice, odpolední koncert
swingové muziky na nádvoří
zámku a jako tečka za oslavami
skvělé vystoupení Musici Animaty v bazilice sv. Prokopa.
Letošní Slavnosti tří kápí se,
krátce a jasně řečeno, povedly.
Městskému kulturnímu středisku se opět podařilo sestavit program tak, aby si každý, kdo má
tohle město rád, vybral. Nezbývá
než se těšit na příští rok, čím nás
organizátoři překvapí.

Podzámecká niva, tedy její
západní část se proměnila v historické středověké ležení, které
ovládalo několik skupin historického šermu. Nad ním se vznášely
melodie znojemské kapely Lucrezia Borgia. V ležení jste vedle
rytířů mohli potkat třeba i čaroděje a jeho dámský doprovod
s hady. Právě o tato zvířata byl
velký zájem a nejeden návštěvník si s rozvážnými škrtiči pořídil
fotografii.

Inzerce

Koncerty
Soutěž o Škodu Octavia
během koncertu
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6. 9. Třebíč

(podzámecká niva)
Začátek koncertu v 15:00 hod.
Vstup do areálů od 14:00 hod.
Cena:

130 Kč v předprodeji, 150 Kč na místě
Rodinné vstupné 250 Kč (2 dospělí + 2 děti)
Děti do 150 cm zdarma

Předprodej v síti TICKETSTREAM a v těchto prodejnách Kaufland:
Třebíč, Velké Meziříčí, Jihlava, Znojmo (2x), Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod

www.kauﬂand.cz/
koncert
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PŘEDPLATNÉ
HORÁCKÝCH NOVIN
568 858 711

SERVIS
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PRODÁM
 2 bet. skruže 125 a bet. sloupy za odvoz. Tel.: 607 760 128
#9915001635
 Staveništní rozvaděč, hl.
jistič B25A, proudový chránič 25A/30mA, zás. 400V 5P
32A, 5P 16A, Zás. 230V 2ks +
příprava na elektroměr, stop
tlačítko. Tel.: 728 988 004
#9915001647
 Prodám střešní tašky - bobrovky, celkem 5000 ks, 5 Kč/ks,
tel. 792 211 388 #9915001653

KOUPÍM
 Vyklízíte dům, byt, chalupu?
Koupím i celou pozůstalost,
nábytek, nádobí, příbory, sklo,
porcelán, knihy, fotografie,
lustr, obrazy, náboženské předměty, mince, bankovky, odznaky, hodinky. Vše vojenské,
myslivecké. Jakoukoliv sbírku.
Tel. 724 468 171 #9914002457
 Koupím starý a starožitný
nábytek, hodiny, obrazy, šavle,
rádia, kočárky, věci z I. a II. sv.
války a různé věci starožitného
charakteru. Slušné jednání. Tel.
775 045 003 p. Hugo Kouřil,
nabytek.kouril@seznam.cz
#9915001491

SLUŽBY
 Opravy střech, komínů,
výmaz hřebene, klempíři,
záruka. Rozpočet zdarma. Nejlepší ceny! Tel. 736 649 470
#9914002423
 Opravy a rekonstrukce
střech, opravy a výstavba komínů, výmazy hřebenů, klempířské práce. Kvalitně! Levně!
Záruka! Rozpočet zdarma! Tel.
774 159 807
#9914002424
 Výmazy hřebenů, výstavba
a opravy komínů, střech. Zakázky na klíč. Kalkulace zdarma. Záruka. Tel. 777 288 619
#9915001474
 Zateplování fasád,
Tel.: 724 677 487,
www.sp-svoboda.cz
#9915001477
 Nabízím malířství, výmalba
RD, bytů, kanceláří, skladů ...
Tel.: 777 942 107 #9915001529
 Výklad karet, léčivé energetické terapie, min. život.
T. 739 080 527,
www.vyklad-vestby.cz
#9915001555
 NOVÁ VANA DO STARÉ, bez
bourání, bez nástřiku, montáž 3 hodiny, záruka 5 let, tel:
608 700 515,
www.renovacevany.eu
#9915001643

 Nátěry fasád, pokojů.
Tel.: 773 606 002 #9915001556
 Denní pomaturitní studium
angličtiny. Kurz z úrovně A2
na B1 od 1. září 2015. POUZE
U NÁS. Kurzy veřejnosti
v 7 jazycích zahajujeme od
11. 9. 2015. Jazyková škola
Honzík Třebíč,
tel.: 773 661 803,
e-mail: trebic@jshonzik.cz
#9915001629

PRONÁJEM
 Pronajmu byt 3+1 s garáží
ve Zvěrkovicích. 7 km od Mor.
Buděj. T: 607 660 975,
777 515 997
#9915001617

PRACOVNÍ
PŘÍLEŽITOSTI
 Firma Josef Adam spol.,
s r.o. Třebíč, zabývající se izolační činností, hledá pracovníka na HPP - možnost zaučení.
V případě Vašeho zájmu nás
kontaktujte na telefonním
čísle 737 252 142 nebo na
e-mailu: adam@adam-sro.cz
#9915001576
 Hledám kadeřnici
Tel.: 777 849 781 #9915001604
 Stavební firma přijme
pomocné dělníky, možno
i brigádně. Tel.: 735 002 030
#9915001610
 Přijmeme pracovníka
do Kovošrotu v Náměšti n. O.
Požadujeme manuální zručnost a praxi řízení užitkového
vozidla. E-mail:
coven.kovosrot@seznam.cz,
T. 732 518 518
#9915001620
 Taxi Dobeš přijme mladé
řidiče, brigádně, požad: komunikativnost, tel.: 739 685 377
#9915001623
 Hledáme řidiče-zámečníka.
Nástup ihned,
www.domydnes.cz
#9915001624
 Do sport baru v Třebíči přijmeme barmana/nku na HPP,
možno i brigádně. Vhodné též
pro studenty. Příznivé platové
ohodnocení. Nástup od září.
Tel. 723 575 516 #9915001651

BYTY
NEMOVITOSTI
 Koupíme RD v Třebíči
a jejím blízkém okolí. Tel.
735 161 718
#9915001500
 Koupím byt v Třebíči. Tel.
731 508 275
#9915001501

AUTO-MOTO
 Montáže tažných zařízení
a půjčovna přívěsů na Budíkovické 215. Montáž (autorizovaná) na počkání. Půjčení
přívěsu od 200 Kč/den.
Tel: 604 871 030.
www.taznekoule.cz
#9915001583
 Tažná zařízení prodej montáž, prodej autopřívěsů.
Tel.: 604 313 202
#9915001601
 Koupili jste si nový automobil a máte k němu pouze
jedinou sadu? Přijeďte k nám
pro druhou, ať už na plechové
disky nebo na ALU kola. Pneuservis Pája. Tel. 608054050,
568844844, Žďárského 214,
Třebíč
#9915001614

Horácké noviny

Vzpomínka

SEZNÁMENÍ
 Hledám přítele nebo přítelkyni - společná dovolená. T.
704 721 420
#9915001634
 Rozvedený Ing., myslivec,
kytarista (50) hledá přítelkyni.
Tel.: 777 016 655 #9915001638
 Muž 43/168, šikovný pohodář, hledá štíhlou a hodnou dívku nebo ženu. Tel.
605 182 308
#9915001650
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Řešení
klasického
sudoku
z pátečního vydání
Horáckých
novin.

z Kamenné.
Stále vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami.

Kytičkou květů, kterou vám na hrob dáme,
chceme říct, že stále vzpomínáme.

Číslo inzerátu NENÍ jeho
pořadovým číslem!

Dne 26. srpna 2015 vzpomeneme 15. smutné
výročí úmrtí našeho milovaného manžela, tatínka, dědečka, pana

Josefa Havláta

Poděkování

z Čikova.

Děkujeme všem, kteří se v sobotu 15.8. přišli rozloučit s panem
Jiřím Čermákem z Náměště nad Oslavou.
Díky patří nejen příbuzným, přátelům a známým spolužákům,
ale také bývalým spolupracovníkům a spoluobčanům z rodných
Kralic.
Děkujeme též za projevy soustrasti a květinové dary.

Dne 3. září 2015 uplyne osm let, kdy nás opustil jeho syn a náš milovaný manžel, tatínek,
syn, dědeček, bratr, pan

Josef Havlát,
rovněž z Čikova.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. Stále
vzpomíná zarmoucená rodina.

Čermáková Aloisie, Široká Dagmar, dcera s rodinou.

Pohřby
Úterý 25. srpna

Dne 24. srpna 2015 uplynulo pět roků od úmrtí
pana

Marie Kalábová (1927) z Dešova, v 15 hodin kostel Velký Újezd

Středa 26. srpna

Jiřího Vorla

Jan Berka (1923) z Nových Syrovic, v 16 hodin obřadní síň Moravské Budějovice

z Biskupic
a 25. října tomu bude
osm roků od úmrtí jeho
manželky, paní

Sobota 29. srpna
Jiří Šimčík (1955) z Dukovan, v 10 hodin obřadní síň Třebíč-Týn

Marie Vorlové.

Rozloučili jsme se
Milan Svoboda (1928) z Třebíče
Oldřich Caha (1946) z Trnavy
Jiří Ott (1930) z Náměště nad Oslavou
Antonie Krulová (1927) z Římova
Jaromíra Neumannová (1946) z Račerovic
Pavel Veškrna (1949) z Třebíče
Josef Poskočil (1947) z Třebíče
Jaromír Marek (1962) z Výčap
Anežka Rychlá (roz. Zemanová) (1933) z Přibyslavic
Marie Hošková (1928) z Mohelna
František Posádka (1955) z Třebíče
Jiří Novotný (1926) z Třebíče
Jiří Čermák (1938) z Náměště nad Oslavou
František Oborný (1932) z Koněšína
Drahomír Sedlák (1929) z Bransouz
Hana Líbalová (1938) z Třebíče
Jiřina Krejčová (1947) z Třebíče
Antonín Ježek (1943) z Rokytnice nad Rokytnou
Zdeněk Čermák (1960) z Číchova
Emil Nesteš (1943) z Náměště nad Oslavou
Marcela Stejskalová (1971) z Třebíče
Josef Kazda (1952) z Budišova

S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Narození
Čtvrtek 20. srpna
Valentýna Bachrová, Velké Meziříčí
Jan Němec, Třebíč
Martina Veverková, Moravské Budějovice
Vít Barták, Rokytnice nad Rokytnou
Nina Makovcová, Třebíč
Šimon Málek, Třebíč
Eliška Burešová, Třebíč

Pátek 21. srpna
Adam Viceník, Třebíč
Lucie Šimáčková, Moravské Budějovice
Nela Pokorná, Bïtovánky
Klára Posádová, Budkov
Natálie Šímová, Radkovice u Hrotovic

Sobota 22. srpna
Kristýna Vodičková, Jaroměřice nad Rokytnou
Amálie Mejzlíková, Velké Meziříčí
Filip Komberec, Třebíč
Matyáš Picmaus, Přibyslavice
Václav Kratochvíl, Petráveč

Řádková
inzerce:
František
Polehla
Tel.: 568 858 711
E-mail:
polehla@horackenoviny.com

Neděle 23. srpna
m

vence podporují hravost a nadhled projektu, určeného především dětem,“ říká o vznikajícím
materiálu krajská tisková mluvčí Jitka Svatošová. Na domácí
půdě budou mít snímky premiéru v polovině října.
Stejný režisér stojí i za půlhodinovým snímkem, který je
věnovaný třebíčskému malíři
a grafikovi Emanuelu Rannému a který měl premiéru letos v květnu. Následně získal
cenu Prix Jury na Evropském
filmovém festivalu o umění
Arts&Film, který se po jedenácté konal v Telči.

ckenoviny
.hora
.co
ww

Klasické sudoku řešení

Ladislav Svoboda

 Daruji koťata, T: 736 541 881
#9915001630

w

Dokončeny jsou prozatím
díly Brambora aneb Lilek domácí a Prase domácí. Oba krátké
snímky budou poprvé prezentovány v rámci 31. ročníku festivalu Agrofilm ve slovenské Nitře,
který se bude konat od 28. září
do 2. října 2015. „Cílem materiálu
je nabídnout žákům základních
škol jiný pohled na zemědělství
a motivovat je k volbě budoucího povolání. Snímky poukazují
na nutnost dobře připravených
lidí, veškeré natočené materiály jsou doplněny o atraktivní
výtvarné vstupy, které doplňují
znalosti a fakta. Kreslené sek-

Dnes, 25. srpna, uplyne 10 smutných roků,
kdy nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan

ZVÍŘATA

Přitažlivé zemědělství v podání režiséra dokumentů
VYSOČINA (kv) – S nadsázkou ho můžeme označit
za dvorního režiséra Kraje Vysočina, i když Theodor Mojžíš má
za sebou celou řadu propagačních a televizních filmů nejen
z našeho kraje. Na televizních
obrazovkách jsme mohli vidět
jeho dokument o světoznámém
plastickém chirurgovi Bohdanu
Pomahačovi nebo snímek věnovaný osobnosti české filozofie
Janu Patočkovi. Teď se ale soustřeďuje na české zemědělství.
Pro Kraj Vysočina připravuje pětidílný studijní materiál Zemědělství – život Vysočiny.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
ale láska, úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál.

Karolína Plíšková, Třebíč
Adéla Marešová, Moravské Budějovice
Ondřej Zacha, Studenec
Klára Kuchařová, Jakubov u Moravských Budějovic
Nella Nováčková, Velké Meziříčí
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V srpnu u zahrádkáře - 2. část
Eva Mikysková
Suché léto má za následek
žloutnoucí trávníky i záhony.
Ovoce, které stromy nezvládnou vyživit, opadává. Plevely rostou jen velmi pomalu,
odplevelování není náročné.
Plevelné rostliny nenecháváme vysemenit. Kypření je
vhodné především pokud se
na povrchu půdy utvoří půdní
škraloup, což se stává hlavně
po deštích. Zalévání potřebuje především plodová zelenina, důležité je i pro hlávky
podzimního zelí. Pamatujeme i na kořenovou zeleninu
- náročný je celer, zavlažujeme i červenou řepu, karotku,
černý kořen a pastiňák. Jejich
podzemní části při nedostatku
vláhy zakrní.
V srpnu zaštípneme hlavní
výhon rajčat na venkovních
záhonech, vylamujeme jejich
nově založená květenství, protože do podzimu už bychom
z nich těžko vypěstovali kvalitní plody. Přihrneme pór pro
podzimní a jarní sklizeň, aby
došlo k prodloužení chutné
vybělené části. Přihnojujeme
rebarboru, která je náročná
na přísun živin. Koncem měsíce zaštípneme vrchol růžičkové
kapusty, aby se růžičky lépe
vyvinuly. Organické zbytky
rostlin po sklizních většinou
kompostujeme. Od některých
rostlin, které se v našich podmínkách osvědčily, si můžeme
ponechat semena pro další pěstování.

Výsev a výsadba
Letošní suché období nesvědčí novým výsevům a výsadbám, přesto je v případě
příznivějšího počasí vhodné
sklizené plochy znovu oset
následnými plodinami. Může
to být špenát, ředkvičky nebo
kozlíček polníček. Vybíráme
rostliny, které mají krátkou vegetační dobu, aby stačily dorůst
do sklizňové zralosti. V druhé
polovině srpna vyséváme též
druhy zeleniny, které v našich podmínkách přezimují
a budou se sklízet až na jaře
následujícího roku - např.
ozimý hlávkový salát, cibule
zimní - sečka a kapusta hlávková. Proti nízkým teplotám je
odolný i černý kořen, nicméně
podzimní výsevy na jaře častěji
vybíhají do květu.

Nové výsevy a výsadby pravidelně zaléváme, potřebují
dostatek vláhy. Chráníme je
netkanou textilií a včas jednotíme. Salát nevysazujeme
příliš hluboko, aby rostliny nezahnívaly a vytvářely pěkné
hlávky. Nejsnazší je vysévání
salátu přímo na trvalé stanoviště. Pokud již nebudeme vysévat letos zeleninu, vysejeme
na záhony rostliny na zelené
hnojení. Při podzimním rytí je
pak zapravíme do půdy. Zatím
ji budou chránit před růstem
plevelů, erozí, odpařováním
vody a obohatí ji organickou
hmotou.To vše za předpokladu, že budou mít semínka
dostatek vláhy ke vzklíčení
a růstu.

Skleníky a fóliovníky
Je nutné pravidelné a dostatečné větrání. Při ochlazení je
koncem srpna většinou na noc
již zavíráme. Při odjezdu na dovolenou je vhodné si domluvit
pravidelnou péči. Příliš přehuštěné porosty provzdušníme odstraněním přebytečných rostlin.
Rostliny napadené chorobami
a škůdci raději likvidujeme, aby
se nákaza dále nešířila. Zaléváme nejlépe přímo ke kořenům,
abychom nevytvářeli předpoklady pro vznik houbových
chorob. Rajčatům průběžně
vylamujeme postranní výhony
a vyvazujeme je k opoře. Rostliny provzdušníme odstraněním
spodních listů, které obvykle

žloutnou. Objeví-li se na listech
plíseň, pokusíme se zachránit
plody úplným odlistěním rostlin. Plody sice již nevyrostou,
ale zčervenají. Papriky je vhodné vyvazovat k opoře, abychom
rostliny chránili před zlomením.
Zajistíme jim dostatečnou výživu. Pravidelně trháme plody
okurek, pokud je zatím nenapadla plíseň. Vyvazujeme
dlouhé výhony, přebytečné
odstraníme. Porost by měl být
dobře přehlédnutelný, vzdušný
a nepřehuštěný. Bujně rostoucí
révu ve sklenících zkracujeme,
abychom kolem rostoucí zelenině zajistili dostatek světla. Plody
révy chráníme před útoky vos
sítěmi nebo záclonovinou. Uvolněné místo v krytých prostorách využijeme na vysetí naťové petržele, karotky, ředkvičky,
a hlávkového salátu. V srpnu
vyseté pekingské a čínské zelí
budeme sklízet až v listopadu
a prosinci. Skleník dobře využijeme i na předpěstování podzimní sadby.

Sklizeň
Vhodnou dobou pro sklizeň
listové zeleniny je ráno, utržená zelenina nevadne tak rychle.
Sklízíme hlávkový a listový salát, kapustu, květák, hlávkové
zelí, brokolici, kedlubny, letní
pór a fazolové lusky. Probírkou
sklízíme mrkev, petržel a červenou řepu - sklizeň si usnadníme předchozím zavlažením
záhonů. Ponechané rostliny

získají více prostoru a do podzimu ještě dorostou. Trháme
podle potřeby listy mangoldu
a natě celeru (bulvy potom
ale budou menší) a petržele.
Přebytky zeleniny využijeme
na přípravu mražených polotovarů a směsí, které nám
později urychlí přípravu pokrmů. Polévkové směsi si připravíme v různých variantách,
doplníme je zeleninou, která
se v tomto období dá koupit
za výhodné ceny. Zelenina je
vhodná ke kvašení, nakládání
do nálevů i na sušení.
Cukety a patisony sklízíme

2 - 3 x týdně. Pravidelná a včasná sklizeň podporuje vykvétání
a tvorbu dalších plodů. Žlutoplodé odrůdy se vyznačují jemnější chutí a výraznějším vzhledem. Mladé plody mají ještě
jemnou slupku a není u nich
třeba vybírat pevná semínka.
Pravidelně sklízíme i další plodovou zeleninu - okurky, rajčata a papriky. Ačokču můžeme
zavařovat podobně jako okurky, výhodou jejího pěstování
je vysoká odolnost proti plísni
okurkové a nenáročnost.
Jsou-li na bramborových
natích příznaky plísně bramborové, raději je nedáváme
do kompostu. Cibuli z jarních výsevů sklidíme, jakmile
alespoň polovina listů poléhá.
Před uložením je třeba ji nechat dobře proschnout. Ani
česnek bychom neměli nechat
přezrát, protože paličky by se
rozpadaly a měly by jen nízkou skladovatelnost. Sklizňo-

ky a máty, případně šalvěje.
Sušíme květy léčivých třapatek
a měsíčku lékařského. Jeho dozrávající semínka si ponecháme
na jarní výsev. Čerstvé květy
využijeme na přípravu léčivých prostředků, dobré uplatnění v kuchyni mají též pestré
květy lichořeřišnice.
Levanduli a šalvěj můžeme
v tomto období množit pomocí
řízků, které necháme zakořenit v pařeništi nebo skleníku.
Vhodným substrátem je vlhká
směs rašeliny a hrubšího písku
nebo perlitu. Pažitku a mnohé
jiné vytrvalé bylinky v tomto
období snadno rozmnožíme dělením trsů, raději však počkáme
na vlhčí počasí.

vá zralost česneku se projeví
žloutnutím natě, u paličáku se
napřimují květní lodyhy (vždy
si ponecháme několik nezaštípnutých pro kontrolu zralosti). Kukuřice cukrová se velmi
dobře uchovává mražená, sklízíme ji ve stádiu mléčné zralosti. Kořeny křenu vyrýváme
pro přímou spotřebu.

4 strouhané mrkve, 4 jemně nakrájené cibule, 4 vejce,
20 dkg strouhaného tvrdého
sýra, 2 hořčičné sklenky dětské
krupice, 4 lžíce polohrubé mouky, 2 dcl oleje, 1 prášek do pečiva, vegetu, sůl a česnek. Suroviny zpracujeme dohromady
a dáme na vymazaný plech
upéci do zlatova. Na rychlou
cuketovou buchtu smícháme
3 vejce, 20 dkg cukru, 2 dcl oleje
a 1 lžíci skořice. Přidáme 1 prášek do pečiva, 35 dkg oloupané
nastrouhané cukety a 35 dkg
polohrubé mouky. Zamícháme
a upečeme.

Bylinková zahrádka
Stále je možné seřezávat svěží natě bylinek pro sušení (nebo
zmražení) - vhodné jsou k tomuto účelu např. natě meduň-

V kuchyni
Jednou z mnoha variant
využití cuket je cuketová sekaná. Potřebujeme na velký
plech 1 kg strouhané cukety,

Koločas aneb vzpomínka Na lize dominovali
na staré dobré časy
tradiční favorité
HROTOVICE (pch) – Desítky historických vozidel se
v sobotu sjely do okolí zámku
v Hrotovicích. Akce nazvaná Hrotovický koločas aneb
Jízda historických vozidel
do vrchu přilákala nejen automobily z dob první republiky, ale i novější stroje z let
šedesátých či sedmdesátých.
A
nechyběly
samozřejmě
ani motocykly. Dopoledne si
návštěvníci mohli všechny
zúčastněné stroje v klidu prohlédnout a nebo se zúčastnit
doprovodného programu na
nádvoří zámku, kde zněla dobová hudba a na všechno dohlížela elegantní (v dobovém
kostýmu) starostka města
Hana Škodová.
Oči návštěvníků lákal především závodní stroj Aero
1000 Speciál z roku 1933, který vyniká nádhernými křivkami a nejedno srdce motoristy
muselo zaplesat, když jeho
majitel nastartoval. Takový

STAŘEČ (pch) – Třebíčská
okresní liga v hasičském sportu zavítala v neděli 23. srpna do
Starče. Ve zdejším hasičském
areálu se sešla velmi dobrá a silná
konkurence. Počasí bylo téměř
ideální, vítr vál do zad a tráva na
dráze byla po nedávném suchu
ve velmi dobrém stavu. To vše
slibovalo velmi dobré časy.

zvuk se už dnes jen tak neslyší. Milovníci klasiky nemohli
přehlédnout Ford Mustang,
nádherný český kabriolet Škoda Felicia nebo krásně vytunigovaná Škoda 100.

Odpoledne se pak všechny
vozy vydaly na projížďku městem, zkombinovanou s jízdou
vozidel do vrchu, tedy ve směru od autobusového nádraží
na náměstí.

V kategorii mužů se nakonec nejvíc dařilo největšímu
z favoritů týmu z Mladoňovic, který dosáhl času 16,68
sekundy. S převahou tak
porazil druhý tým v pořadí
Kamennou (17,03 sekundy).
Třetí místo si vybojovali dobrovolní hasiči z Moravských
Budějovic, a to za čas 17,52
sekundy.
Kategorie žen byla mnohem
vyrovnanější. První tři týmy
se srovnaly do jedné desetiny sekundy. I v této nakonec
dominovaly největší favoritky hasičky z Radonína (18,03
sekundy), druhé místo vybo-

jovaly hasičky z Petrovic, které dosáhly času 18,08 sekundy
a třetí místo jejich kolegyně z
Budišova, které byly o pouhé

dvě setiny pomalejší (18,10 s.).
Liga pokračuje už v neděli
dalším závodem v Mladoňovicích.
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Studenec a Třebelovice nadále
stoprocentními týmy přeboru
Okresní přebor
3. kolo: Okříšky B – Rokytnice 0:5 (0:4). Branky: 9. a 75.
J. Syrový, 11. Vahila, 18. Jičínský, 22. Šulc. Rokytnice začala
s chutí a brzy se po gólech
Jana Syrového a Vahily vedla
o dvě branky. Ještě do poločasu navíc přidal třetí gól Jičínský
a čtvrtý zásah Šulc. Ani ve druhé půli se domácí do hry příliš
nedostali, a tak hosté z Rokytnice svoje naprosto jednoznačné vítězství ještě vylepšili
druhým gólem Jana Syrového.
Rozhodčí M. Kuba. ŽK: 3:0. Diváků 100.
Okříšky B: O. Syrový – Binka,
Brabec, Dokulil, Jeřábek, Ježek,
Kšír, R. Ryšavý (46. Mašek),
Novotný (46. L. Rampír), Vostal (71. Salát), Večeřa (23.
F. Rampír).
Rokytnice:
Široký – Šulc
(76. Vejmelka), Kašpar,
Polovčík, Dalecký – Hakl,
Bartejs (82.
Štork), Ferkl
(37. Herbrych),
Vahila, J. Syrový –
Jičínský (86. Široký).
Náměšť-Vícenice B – Jakubov
3:4 (2:2). Branky: 10. Franěk,
30. Kohút, 56. Z. Sobotka – 7.
a 75. T. Vrbka, 35. Říha, 46. Pavela. Vyrovnané utkání načal
brankově hostující Tomáš Vrbka, ale jen o tři minuty později
vyrovnal zkušený Franěk. Vedení na stranu domácího celku
strhl po půlhodině Kohút, ale
za dalších pět minut se po gólu
Říhy začínalo znovu. Také druhá půle nabídla vyrovnaný fotbal. Těsnou výhru hostujícího
celku zařídil čtvrt hodin před

Okresní přebor
1. Studenec
2. Třebelovice
3. Jakubov
4. Blatnice
5. Rokytnice
6. Hartvíkovice
7. Rudíkov
8. Výčapy
9. Chlístov
10. Okříšky B
11. Jemnicko B
12. Přibyslavice
13. Náměšť B
14. Stařeč

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0

0
0
1
1
0
1
1
1
1
2
1
1
0
0

0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3

9:2
9:6
9:6
9:7
10:7
5:3
7:6
7:6
6:6
3:8
5:7
7:11
5:9
5:12

9
9
7
7
6
4
4
4
4
2
1
1
0
0

koncem svým druhým gólem
Tomáš Vrbka. Rozhodčí Navrkal. ŽK: 4:3. Diváků 60.
Náměšť B: Pokorný – Vrba,
Franěk, Z. Sobotka, Nekuda (61.
Pospíšil), Kopuletý (40. Veselý),
Kohút, M. Sobotka, Juřena, Musil, Polák (63. Jonák).
Jakubov: Řeřucha (62. Kratochvíl) – Kafka, Urbánek (79.
Ježek), Forman, J. Vrbka –
Kosmák, Tržil, Veselský, Říha
(87. Dostál) – Pavela, T. Vrbka.
Rudíkov-Trnava – Chlístov 4:2 (1:1). Branky: 37. Jaša,
57. Komínek, 65. Skryja, 71.
L. Mikyska – 43. L. Rygl, 90.
Kocmánek. První poločas nabídl padesátce diváků vyrovnanou podívanou. Do vedení šli
ve 37. minutě domácí,
ale do přestávky stihl vyrovnat Lukáš
Rygl. Ve druhé
půli byli domácí aktivnějším
týmem
a běhěm čtvrtácti
minut
dokázali gólmana Růžičku
překonat hned
třikrát. Na jejich
zaslouženém vítězství už nic nezměnila
ani branka Kocmánka z poslední minuty. Rozhodčí Mitáš.
ŽK: 0:1. Diváků 50.
Rudíkov: Z. Trnka – Z. Skryja (65. Pažourek), L. Mikyska,
Jaša, Nožička, Salák, M. Mikyska, Šula, Večeřa, M. Skryja,
P. Trnka (55. Komínek).
Chlístov: Růžička – Uhlíř,
Hrbáček (85. Radek Novák),
Pokorný, Ježek – Brestovský,
Ferdan, M. Rygl, Kocmánek,
Vídenský (73. Rostislav Novák)
– L. Rygl.
Přibyslavice – Třebelovice
2:3 (1:1). Branky: 18. Kolman,
55. Hruška – 10., 59. a 86. Marek Máca. Domácí začali utkání
svižně a hostující obrana se
musela v prvních minutách
řádně obracet. V 10. minutě ale
proběhl vápnem Máca, domácí
obrana mu umožnila míč zpracovat a vystřelil a hosté vedli.
Do přestávky však domácí vyrovnali, když si na rohový kop
naskočil domácí Kolman a před
brankářem uklidil pěknou hlavičkou míč do sítě. Po změně

Martin Kopuletý).
Studenec – Jemnicko B 1:0
(1:0). Branka: 16. J. Strnad.
Ve Studenci se hrál opatrný, ale
svižný fotbal. V 16. minutě trefil od pátku čerstvý ženáč Vrba
pěknou střelou břevno, míč
se po odrazu dostal k Jiřímu
Strnadovi a ten dal jediný gól
zápasu. Ve 26. minutě hlavičkoval hostující Kříž, trefil však
pouze břevno. Stejný hráč měl
vyrovnání na kopačce těsně
před poločasem, ale tentokrát
jeho střelu zastavila tyč. Chvíli po přestávce se do zakončení dostal mladík Svoboda,
ale trefil jen náruč domácího
gólmana Pěnčíka. Na druhé
straně uvolnil v 65. minutě
Strnad Holoubka, který šel sám
na branku, brankář Růžička ho
ale odzbrojil. Pak hra domácích
upadla do podprůměru domácích, ale hosté to nedokázali využít. Rozhodčí Jurka. Bez karet.
Diváků 128.
Studenec: Pěnčík – P. Strnad, Kučerňák, J. Strnad (71.
Nováček), Nejedlý, M. Dufek
(60. P. Dufek) – Vrba, Holoubek
(87. Kryštof), Buršík (83. Komárek), M. Mrňa – K. Mrňa.
Jemnicko B: Růžička – Nechvátal, Trávníček, Křivánek
(85. Niederhofer), Sevelda –
Tesař, Nevrkla, Hošek, Liška –
J. Kříž, Gardoň (69. Nikrmajer).

Dva nováčci okresního přeboru se v sobotu střetli ve Studenci. Domácí (v tmavých dresech) nakonec
díky brance Jiřího Strnada porazili Jemnicko 1:0.
Foto HoN: Martin Mutl
stran předvedl v 55. minutě domácí Hruška pěknou kulišárnu.
Domácí byli faulování ve středovém kruhu, přičemž Hruška,
jenž byl nejblíže míči, jej nakopl přes celou polovinu hřiště
a hosté včetně vyběhnutého
brankáře jen sledovali, jak míč
z půlky doplachtil do jejich
sítě. Domácí však vedení dlouho neudrželi, neboť v 59. minutě opět hostující Máca „angličanem“ proměnil trestný kop
ve vyrovnání. V 86. minutě teatrálně upadl ve velkém
čtverci hostující hráč a sudí
Kudlík k překvapení všech diváků včetně hostujícího mužstva nařídil pokutový kop proti
domácím. Hosté nabídnutou

šancí nepohrdli, a tak Máca
mohl brankou z penalty slavit
hattrick. Poslední čtyři minuty
hrací doby včetně nastavení se
na hřišti jenom jiskřilo a sudí
Kudlík mohl být rád, že se utkání za pomocí rozdávání žlutých
a jedné červené karty na straně hostí vůbec dohrálo. Rozhodčí R. Kudlík. ŽK: 2:4. ČK: 90.
Navara (Třebelovice) po druhé
žluté kartě. Diváků 40.
Přibyslavice: Svoboda – Matějek, Skrobikowski, Čejka,
M. Karafiát, Samek, Kolman,
Škorpík, J. Karafiát, Hruška, Palát.
Třebelovice: Nesiba – Sláma,
Čurda, Kotačka, Michal – Jurka,
Marek Máca, Sedlák, Janíček –
Kapko, Navara.

Rapotice se proti Stonařovu
dočkaly premiérového vítězství
I. B třída, skupina B
3. kolo: Dukovany – Šebkovice 1:1 (1:0). Branky: 9. Koníř
– 88. Štveráček. Domácí byli
v první půli aktivnějším týmem
a už po devíti minutách svoji
převahu korunovali brankou
nejzkušenějšího hráče týmu Koníře. Když už se zdálo, že domácí vybojují své druhé vítězství
v soutěži, dostal se do šance
šebkovický Štveráček, který nekompromisně vyrovnal. Na vítěznou branku už domácím nezbyl čas. Rozhodčí Rosický. ŽK:
2:3. ČK: 81. Dvořák (Šebkovice)
za zmaření jasné gólové příležitosti soupeře. Diváků 161.
Dukovany: Boreš – Traxler
(76. Křišťál), Kunc, Němec, Jílek
– Sedláček, Koníř, Fojtášek (66.
Macháček), Vystrčil – Pislcajt,

Černý (90. Jelínek).
Šebkovice: Kuba – A. Kotačka, Kašpárek, Přibil – Chytra
(88. Holčapek), Říha, Štveráček, Roupec, Dvořák, Zikmund
– Rygl.
Radostín – Nové Syrovice 1:5
(0:2). Branky: 62. Gregar – 2.
Lang, 33. a 64. M. Sosnar, 84.
Z. Dvořák, 88. Vítek. Nováček
z Nových Syrovic byl po celé
utkání lepší a už do poločasové přestávky se po gólech
Langa a Miroslava Sosnara ujal
dvougólového vedení. Po hodině hry vykřesal domácímu
celku naději kontaktní brankou
Gregar, ale hned za dvě minuty
přidal svůj druhý gól v zápase
Miroslav Sosnar. Definitivně
pak naděje radostínského celku
uťaly branky Zdeňka Dvořáka

a Vítka z úplného závěru duelu. Rozhodčí Sýkora. ŽK: 0:2.
Diváků 150.
Nové Syrovice: Novák – Procházka, Toman, Chalupa, Kopeček – Růžička (87. Marek), Dubský (46. Z. Dvořák), Lang, Vítek
– Železný, M. Sosnar (89. Vlček).

Pojezný. ŽK: 2:2. Diváků 80.
Rapotice: T. Laš – Němec,
Nedvěd (88. Císař), Opálka (80.
Miko), Martin Laš, Škorpík,
P. Matoušek, Slabý, J. Matoušek, Milan Laš, Jašek.

Rapotice – Stonařov 4:0
(2:0). Branky: 11. a 73. Slabý,
23. Škorpík, 59. Nedvěd. Rapotice se na třetí pokus dočkaly
prvních bodů, když si v domácím prostředí snadno poradily
se Stonařovem, který na první
bodový zisk stále čeká marně. Úvodní gól zápasu dal už
v 11. minutě Jaroslav Slabý,
který v 73. minutě brankový
účet také uzavřel. Mezitím se
do střelecké listiny zapsali také
Škorpík a Nedvěd. Rozhodčí

1. Moravec
3 2 1 0 10:2 7
2. R. Svratka
3 2 1 0
9:3 7
3. N. Syrovice
3 2 1 0
8:2 7
4. Šebkovice
3 2 1 0
6:1 7
5. Kněžice
3 2 1 0
5:1 7
6. Křoví
3 2 0 1 10:9 6
7. Dukovany
3
1 2 0
9:4 5
8. Měřín
3
1 2 0
4:3 5
9. Štěpánov
3
1 0 2
5:7 3
10. Rapotice
3
1 0 2
5:7 3
11. V. Bíteš B
3 0 1 2
1:5 1
12. Bystřice B
3 0 0 3
3:9 0
13. Radostín
3 0 0 3 2:11 0
14. Stonařov
3 0 0 3 1:14 0
Ostatní výsledky: Štěpánov - Křoví 1:3,
Měřín – Kněžice 1:1, Moravec – Bystřice B
3:1, Vel. Bíteš B – R. Svratka 1:1.

I. B třída, sk. B

Blatnice – Hartvíkovice 1:0
(1:0). Branka: 14. J. Trnka. Zajímavý a dramatický zápas
rozhodl už po čtvrthodině blatnický Jiří Trnka. Další branky
už diváci neviděli, a tak zápas
skončil nejtěsnějším domácím
vítězstvím. Rozhodčí Vévoda.
ŽK: 2:2. Diváků 80.
Blatnice: Holík – Tomšíček,
Doležal, Foltýn, Karásek – M.
Trnka (63. Marek Šabatka),
J. Trnka, Lojka, Cech – Sova,
Šimek (89. Chrásta).
Hartvíkovice: Chalupa – Melkes, J. Sýkora (85. Rous), Kafka,
M. Sýkora – Horký (72. D. Outulný), Michal Kopuletý, M. Outulný (46. Malý), D. Kopuletý (78.
Křehlík) – Hadraba, Moczár (46.

Stařeč – Výčapy 0:4 (0:2).
Branky: 6. Matoušek, 22. a 62.
Macek, 57. J. Jeleček. Stařeč se
i v okresním přeboru nadále
trápí. Tentokrát absolutně nestačila na Výčapy, které do vedení poslal v první půli brzy
Matoušek a ve 22. minutě přidal druhý gól Macek. Ve druhé
půli dali hosté další dvě branky
a naprosto zaslouženě si odvezli tři body. Rozhodčí Macek.
ŽK: 1:0. Diváků 110.
Stařeč: Obůrka – Rambousek,
Michal Vodička, Marek Vodička
(55. Linhart), Lauš, Pysk, Kašiar
(76. Smejkal), Bříza, Zejda (80.
Stonáček), Kaňka (68. Jahoda),
Patočka.
Výčapy: Krátký – Dolák, Nikrmajer, T. Matoušek (81. Hanák),
J. Jeleček, Pecka, Matěj Semerád, L. Jeleček, Večeřa, Macek
(65. Martin Semerád), Loucký
(56. D. Matoušek).

Mladé kopačky
MSD dorostu, sk. D – starší:
Líšeň – Třebíč 1:4 (1:1) (Uličný,
Čajánek, Hronek, Rygl).
MSD dorostu, sk. D – mladší:
Líšeň – Třebíč 6:2 (1:2) (Šibůrek,
Benáček).
Krajský přebor dorostu: Speřice – Náměšť 5:0 (3:0). Humpolec – Mor. Budějovice 2:2 (2:1)
(Černý, Horecký).
I. třída dorostu, skupina B:
Bystřice – Jemnicko 1:2 (0:0)
(Svoboda 2). Želetava-Předín –
Výčapy-Šebkovice 1:3 (1:0) (Čurda – Semerád 2, Dolák). Okříšky
– Jaroměřice-Myslibořice 2:0
(2:0) (Molák, vlastní). Rudíkov-Budišov – Dukovany 5:1 (3:0)
(M. Skryja 3, Trnka, Pavlíček –
Krys). Luka – FŠ Třebíč 2:1 (1:0)
(Částka). Radostín – Stařeč 2:2
(1:0) (Svoboda, Petráněk).
MS SpSM U15 jih: Sparta Brno
– FŠ Třebíč 5:2 (2:2) (Čermák 2).
MS SpSM U14 jih: Sparta
Brno – FŠ Třebíč 4:0 (3:0).
MS SpSM U13 jih: FŠ Třebíč –
Prostějov 5:17 (3:9) (Dvořák, Bulička, Todorov, Pánek, Šimánek).
MS SpSM U12 jih: FŠ Třebíč –

Prostějov 8:7 (3:3) (Řehořka 2,
Mazal, Zmeška, Dvořák, Jurda,
Šimánek, Procházka).
Krajský přebor žáků – starší:
Chotěboř – Okříšky 3:0 (0:0).
HFK Třebíč – Světlá 1:2 (0:1)
(Bence).
Krajský přebor žáků – mladší: Chotěboř – Okříšky 5:3 (2:1)
(Kourek, Hobza, Popelář).
HFK Třebíč – Světlá 21:0
(10:0) (Aneta Tomanová 8, Vošmera 6, Holá 4, Šúterik 2, Jíra).
OP starších žáků: Rokytnice
– Vladislav 6:2 (1:0) (Bartejs 2,
Přidal, Nováková, Kovář, Píša –
Lukáš 2). Jemnicko – Jaroměřice
1:10 (0:6) (Süssenbek – Vozár 4,
Slatinský 2, Holánek 2, Krutiš,
Šerych). Opatov – Hartvíkovice 0:7 (0:3) (Jabůrek 2, Kadlec,
Gottvald, Strnad, Záviška, Sýkora). Lipník – Podhorácko 9:1 (6:1)
(Kneslík 4, M. Mašeja 2, Strohmer
2, Florián). Třebelovice – Výčapy
6:2 (2:0) (Jurka 2, Kabelka 2, Kotačka, Vala – Burian 2). Hrotovice
– Valeč 12:2 (6:0) (Hrobař 5, Buksa
3, Fňukal 2, Šabata, Kučerňák –
Syrová, Votava).
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Hattrick Václava Vody
zajistil Okříškám bod
Krajský přebor
3. kolo: Jaroměřice – Okříšky
3:3 (0:0). Branky: 67. a 71. Neumann, 74. Hověz – 48., 76. a 86.
Voda. V úvodu utkání měli optickou převahu hosté, ale domácí
po deseti minutách hru vyrovnali. Do konce první půle se hrálo
převážně ve středu hřiště bez
vyložených šancí. Hned šest gólů
přinesla druhá půle atraktivního derby. Do vedení šli hned po
změně stran po gólu Vody hosté,
ale pak dvěma slepenými góly
otočil výsledek na stranu jaroměřického celku Neumann. Když
pak za další tři minuty přidal třetí
gól domácích Hověz, zdálo se být
rozhodnuto. Jenomže Okříšky
měly v sestavě s chutí hrajícího
Václava Vodu, který v 76. a 86.
minutě zařídil zaslouženou dělbu bodů. Rozhodčí Dvořák. ŽK:
1:1. Diváků 150.
Jaroměřice: Klubal – D. Karásek, Urbánek, Frühauf, Z. Karásek – Hutař, Křivánek, Melán
(80. Kopečný), Svoboda – Hověz, Neumann.
Okříšky: Fiala – Z. Ryšavý,
Brabenec, Voda – Široký, Dočekal, Dubský, Dočkal (80. Binka),
Jůza (77. R. Ryšavý) – Zeman
(70. L. Rampír), Z. Ryšavý.
Moravské Budějovice – Žirovnice 1:2 (1:1). Branky:
30. O. Busta – 32. Hřebecký, 87.
Svoboda. Na první šanci si museli diváci počkat až do 23. minuty,
kdy hostující Kořínek našel na

Krajský přebor
1. V. Bíteš
3 2 1 0
4:1 7
2. Okříšky
3 2 1 0
7:5 7
3. Přibyslav
3 2 1 0
8:6 7
4. Jemnicko
3 2 1 0
4:2 7
5. Chotěboř
3
1 1 1
6:4 4
6. Žirovnice
3
1 1 1
2:4 4
7. M. Budějovice 3
1 0 2
5:4 3
8. Světlá
3
1 2 0
2:1 5
9. Herálec
3
1 0 2
4:5 3
10. Humpolec
3 0 2 1
6:7 2
11. Jaroměřice
3 0 2 1
4:5 2
12. H. Brod B
3 0 2 1
5:9 2
13. Polná
3 0 1 2
2:4 1
14. V. Meziříčí B
3 0 1 2
5:8 1
Ostatní výsledky: V. Meziříčí B – V. Bíteš
0:2, Polná – Přibyslav 1:2, Světlá – Herálec
1:0, Humpolec – Havl. Brod B 4:4.

Okříšský Václav Voda (v souboji v tmavším dresu) dal v derby v Jaroměřicích tři góly a díky tomu jeho tým
získal bod za remízu 3:3.
Foto HoN: Martin Mutl
malém vápně úplně volného
Dýnka, ten však ve skluzu přestřelil branku. Domácí se pak
dostali dvakrát k zakončení
hlavou, ale obě šly mimo. Ve
30. minutě vypálil za hranicí
velkého vápna Dušek. Jeho tvrdou střelu vyrazil Švec pouze
k volnému Ondřeji Bustovi, a
ten poslal domácí do vedení.
Z následného protiútoku se
k odraženému míči ve vápně
dostal Hřebecký a střelou k tyči
srovnal skóre. V poslední minutě po rohu Duška střílel Novotný těsně nad. Druhý poločas
zahájili šancí hosté, ale střela
T. Houšky z hranice velkého
vápna šla těsně nad. Stejné pa-

rametry měla i hlavička M. Šplíchala po rohu Duška na druhé
straně. Po hodině hry dlouhý
odkop Jelínka propadl ve vápně
až k volnému Duškovi, kterého
však vychytal Švec. Další šance
O. Busty z úhlu skončila pouze
na venkovní tyči. Závěr utkání
patřil hostům. V 79. minutě po
rohu Dýnka hlavičkoval na malém vápně Svoboda těsně vedle.
Rozhodnutí přinesla 87. minuta,
kdy trestný kop Dýnka orazítkoval břevno a odražený míč poslal
do sítě Svoboda. Rozhodčí Porupka. ŽK: 1:1. Diváků 100.
Moravské Budějovice: Jelínek - Novotný, Stehlík, K. Busta, Svoboda – Švanda (83. P.

Benda), M. Šplíchal, O. Busta,
Dušek - Kopeček, Veselý (10.Pařízek) 78. Procházka).
Chotěboř – Jemnicko 1:1
(0:0). Branky: 65. Martin Somerauer – 51. F. Kříž. Ve vyrovnaném utkání padly obě branky
ve druhé půli. Do vedení poslal
hosty v 51. minuty František
Kříž, ale po přesné střele Martina Somerauera z 65. minuty se
body dělily. Rozhodčí Pojezný.
ŽK: 2:6. Diváků 150.
Jemnicko: Kopeček – Máca,
Bastl, Koutný, Kincl – Frechka
(56. Morkus), Křivánek, Netrda,
Tesař – F. Kříž, Tobolka (78. Nevrkla).

Vladislavský obrat dokonal
ve druhé půli Ondřej Venhoda
I. A třída, skupina B
3. kolo: HFK Třebíč B – Budišov-Nárameč 1:1 (0:1). Branky:
48. Houserek – 35. T. Nováček.
Ve vyrovnaném utkání poslal
hosty do vedení nečekanou
dělovkou z ostrého úhlu pod
břevno Tomáš Nováček, ale
domácím mladíkům se brzy po
začátku druhé půle podařilo
vyrovnat Houserkem. Rozhodčí
Kubeš. ŽK: 1:1. Diváků 70.
Třebíč B: Procházka – Pohořílský, Mašek, Zbožínek, Staněk
(65. Holý), Lorenc, Kovář, Karásek (76. O. Uličný), Oberreiter,
Valíček (83. J. Uličný), Houser.
Budišov: Trnka – Benda (90.
Jura), J. Hort, Veselý, Votoupal,
Pažourek, K. Nováček, T. Nováček, Kafka, Molnár, Hrádek.
Žďár nad Sázavou B – Želetava 4:2 (2:1). Branky: 17., 67.
a 77. Jurnečka, 23. Filippi – 30.
a 81. Simandl. Domácí byli od
začátku aktivnější, a i když
hosté do poločasu dokázali gól
z jejich náskoku umazat, byli
to hráči žďárské rezervy, kteří

si zaslouženě připsali všechny
body. Rozhodčí Denev. ŽK: 5:3.
Diváků 100.
Želetava: Tománek – Polenda
(68. Jakeš), Jičínský, Kabelka,
Šrutka – Malík, Martin Vrbka,
Čurda (34. Vyskot), Michal Vrbka – Simandl, Smetana.
Hrotovice – Kouty 1:1 (0:0).
Branky: 76. Bláha – 81. Havelka.
V derby utkání se na góly čekalo
až do úplného závěru. Do vedení poslal domácí čtvrt hodiny před koncem Bláha, ale jen
o pět minut později zařídil spravedlivou dělbu bodů hostujícímu celku vyrovnávacím gólem
Havelka. Rozhodčí Staněk. ŽK:
3:1. Diváků 150.
Hrotovice: Slatinský – Růžička, Novák, Bláha (78. Pekárek),
Hutař – Blatný, Furiš, Škoda, Holoubek – Fiala, Salák (87. Kučera).
Kouty: Stýblo – Hrůza, Navrkal, Paiksr, Růžička – Havelka,
Semrád, Doležal, Roušar – Příhoda, Coufal.
Čáslavice-Sádek – Náměšť-Vícenice 3:1 (2:0). Branky: 6. a

31. Tržil, 78. Šimek – 81. Buchta.
Čáslavice mohly použít navrátilce Lampíře i po karetním trestu Šimka a na jejich hře to bylo
znát. Od začátku byly lepším
týmem a ještě v první půli se
ujaly zaslouženého vedení 2:0.
Ve druhé půli pak svůj náskok
kontrolovaly a v závěru ještě
Šimkem vylepšily. Na zaslouženém vítězství domácích už nic
nezměnila ani čestná branka
Buchty z 81. minuty. Rozhodčí
Šrámek. ŽK: 1:1. Diváků 100.
Čáslavice: Kružík – Klika,
Lampíř, Mach, Zikmund, Novák
(68. Vaníček), Kurtin, Šimek,
Tržil, Busta, Mai.
Náměšť: V. Bednář – Rabušic,
R. Bednář, Homola, Foretník,
Křoustek (19. Křivánek), Kučera,
Heres, Buchta, Preisner, Hrazdíra.
Třešť – Vladislav 1:2 (1:0).
Branky: 45. Mareš – 59. Krátký,
75. O. Venhoda. Ve vyrovnané
první půli měly oba celky pár náznaků šancí, ale ujala se až těsně
před odchodem do kabin střela
Mareše. Do druhé půle vstoupili
aktivněji hosté, kterým se po ho-

Deset gólů padlo v Pyšelu
III. třída, sk. A

III. třída, sk. B

3. kolo: Pyšel – Rapotice B
5:5 (2:0). Branky: 8. a 31. Nestr, 54. Tůma, 64. Nováček, 66.
Šoukal – 63., 83. a 91. Milan Laš,
71. Martin Laš, 71. Kovařík. Rozhodčí Ján. ŽK: 1:1. Diváků 50.
Březník – Valeč 4:0 (1:0). Branky: 41. Krupička, 56. Zedníček,
61. Rybníček, 77. V. Franěk. Rozhodčí Kovář. ŽK: 1:3. Diváků 60.
Třebenice – Hrotovice B 4:2
(1:2). Branky: 15. Ondráček, 49.
a 51. Smilek, 56. Řezáč – 9. a 36.
Harant. Rozhodčí Kotrba. ŽK:
2:1. Diváků 50.
Myslibořice – Mohelno 0:0.
Rozhodčí Pikart. ŽK: 3:2. ČK: 24.
Čapoun (Myslibořice) za prudké
strčení do soupeře v přerušené
hře. Diváků 50.
Kralice – Rudíkov-Trnava 1:0
(1:0). Branka: 45. Němec. Rozhodčí Chytka. ŽK: 1:1. Diváků 80.
Radkovice – Rouchovany 2:0
(1:0). Branky: 23. Pekárek, 50.
Macháček. Rozhodčí Kalášek.
ŽK: 3:1. Diváků 40.
Budišov-Nárameč – Koněšín
3:4 (1:2). Branky: 36. Sedláček, 62.
Jura, 83. Karas – 9. a 59. Š. Dvořák,
24. Vlk, 70. Malý. Rozhodčí Nestrojil. ŽK: 1:1. Diváků 40.

3. kolo: Kouty B – Předín 3:1
(2:0). Branky: 8. Nováček, 43.
Doležal, 46. Dočekal – 62. Vrbka. Rozhodčí Fňukal. ŽK: 2:2.
Diváků 55.
Nové Syrovice B – Čáslavice-Sádek B 2:2 (1:1). Branky: 21.
Železný, 66. Jenerál – 2. Busta,
50. Čurda. Rozhodčí Maar. ŽK:
3:1. Diváků 30.
Kojetice – Podhorácko 0:0.
Rozhodčí Libor Svoboda. ŽK:
2:1. Diváků 50.
Šebkovice B – Horní Újezd
0:1 (0:0). Branka: 70. Pivoňka.
Rozhodčí Voborný. Bez karet.
Diváků 120.
Borovina-Opatov – Heraltice 1:0 (1:0). Branka: 44. Malík.
Rozhodčí Vrzal. ŽK: 0:2. Diváků
60.
Lipník – Přibyslavice B 1:3
(1:1). Branky: 45. Matoušek –
26. a 73. Lopatář, 80. Vejmělek.
Rozhodčí Skála. ŽK: 1:1. Diváků
80.
Radotice – Litohoř 3:3
(2:1). Branky: 17. Čech, 32.
Kincl, 47. Tobolka – 16. Obrdlík, 63. Bouda, 72. Svoboda.
Rozhodčí Kovář. ŽK: 0:2. Diváků 60.

III. třída, sk. A

III. třída, sk. B

1. Koněšín
2. Třebenice
3. Myslibořice
4. Hrotovice B
5. Budišov B
6. Mohelno
7. Valeč
8. Březník
9. Kralice
10. Radkovice
11. Rouchovany
12. Rudíkov B
13. Pyšel
14. Rapotice B

3
3
2
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3

3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0

0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1

0
0
0
1
1
0
1
2
2
2
2
2
2
2

12:4
8:5
7:2
6:6
7:5
4:3
3:5
6:5
6:5
3:6
4:8
5:9
7:11
7:11

9
7
6
6
4
4
4
3
3
3
3
3
1
1

1. H. Újezd
2. Radotice
3. Šebkovice B
4. Opatov
5. Přibyslavice B
6. Litohoř
7. Čáslavice B
8. N. Syrovice B
9. Kojetice
10. Lipník
11. Kouty B
12. Podhorácko
13. Heraltice
14. Předín

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0

0
1
0
0
2
2
1
1
1
0
0
2
0
0

0 11:3
0 11:6
1 11:2
1
3:3
0
5:3
0
9:8
1
8:7
1 10:11
1
3:9
2 10:8
2
5:8
1
0:1
3 3:11
3 3:12

9
7
6
6
5
5
4
4
4
3
3
2
0
0

Zahájily i čtvrté třídy
IV. třída, skupina A

IV. třída, skupina B

1. kolo: Pyšel B – Ocmanice
3:1 (2:0). Branky: 31. Šoukal, 40.
a 58. Nestr – 84. Krejčí. Rozhodčí Vévoda. ŽK: 1:2. Diváků 60.
Hodov – Dukovany B 0:2
(0:0). Branky: 55. Horák, 80.
Ferus. Rozhodčí Vala. ŽK: 1:1.
Diváků 30.
Smrk – Březník B 0:1 (0:1).
Branka: 32. Vérosta. Rozhodčí
Tormová. ŽK: 1:2. ČK: 59. M.
Horký (Smrk) za úmyslný faul
zezadu. Diváků 80.
Třebenice B – Svatoslav 6:2
(4:1). Branky: 10. Hrbáček, 13.,
36. a 48. Kunce, 41. Fiala, 86. Furiš – 45. Pacal, 72. Jenerál. Rozhodčí Pintér. ŽK: 0:1. Diváků 30.

1. kolo: Domamil – Štěměchy
1:0 (0:0). Branka: 52. Kovář.
Rozhodčí P. Kudlík. ŽK: 2:3. Diváků 35.
Police – Blatnice B 3:3
(1:1). Branky: 32. Vlček, 73.
Niederhofer, 78. Puchnar –
36. Chrásta, 46. Milan Trnka, 56. Michal Šabatka. Rozhodčí R. Kudlík. ŽK: 2:5. ČK:
70. Papoušek (Blatnice B) po
druhé žluté kartě. Diváků
120.
Rokytnice B – Jakubov B 1:3
(0:1). Branky: 49. Štork – 33.
Chalupa, 50. Vrbka, 84. Pavela.
Rozhodčí Čejka. ŽK: 1:3. Diváků 50.

dině hry podařilo Krátkým vyrovnat. Čtvrt hodiny před koncem
pak dostal míč Ondřej Venhoda,
který zajistil Vladislavi i ve třetím
kole plný bodový zisk. Svěřenci
trenéra Lubomíra Venhody tak
nadále vládnou druhé nejvyšší
krajské soutěži. Rozhodčí Škorpík. ŽK: 2:3. Diváků 88.
Vladislav: Otruba ml. – Prokop, L. Venhoda, O. Venhoda,
D. Ciprys – Orálek, Vyletěl (64.
Macek), Krátký (77. Martének),
P. Ciprys (81. P. Otruba), Nevoral – Petz.

I. A třída, sk. B
1. Vladislav
3 3 0
2. Žďár B
3 2 1
3. Budišov
3 2 1
4. Kouty
3
1 2
5. N. Ves
3
1 2
6. Třebíč B
3
1 2
7. Želetava
3
1 2
8. Hrotovice
3
1 1
9. Čáslavice
3
1 0
10. Telč
3
1 0
11. Vrchovina B
3
1 0
12. Třešť
3 0 1
13. Rantířov
3 0 1
14. Náměšť
3 0 0
Ostatní výsledky: Rantířov –
chovina B – Nová Ves 0:2.

0
8:1
0
9:6
0
5:2
0 10:6
0
4:2
0
5:4
0
5:6
1
6:7
2
4:5
2
1:2
2
3:5
2
2:5
2
4:9
3 4:10
Telč 0:1,

9
7
7
5
5
5
4
4
3
3
3
1
1
0
Vr-

Juniorka třebíčského Horíckého fotbalového klubu (v tmavších dresech) remizovala s Budišovem.
Foto HoN: Martin Mutl
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Kádr dozná změn až v tomto týdnu
Horáckou Slavii čekají v tomto týdnu zápasy Regionálního poháru s Kladnem a Jihlavou
Lední hokej - Regionální pohár

HC Motor České Budějovice
SK Horácká Slavia Třebíč

2:1

(1:1, 1:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 7. Rob (Přibyl) – 1:0, 33. Straka (Zíb) – 2:1
– 13. Řípa – 1:1. Rozhodčí: Talpa, Mertl – Kreuzer, Polonyi. Vyloučení: 2:9. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 2352.

České Budějovice

Třebíč

Kůdela

Vejmelka

Zíb, Mucha, Vráblík, Suchánek,
Žovinec, Bohunický, Kříž

Čejka, Niko, Šaur, M. Přibyl, Šik,
Bilčík

Žálčík, Pajič, Babka – Nouza,
Straka, Škoda – Kuchejda,
Mikyska, Švihálek – Marek, Rob,
A. Přibyl

Wasserbauer, Řípa, Švec - Kusko,
Baldwin, Klecha - Beneš, Juráň,
Roupec - Petelin, Salák

Trenér Petr Rosol

Trenér Jiří Mička

Martin Mutl
mutl@horackenoviny.com
ČESKÉ BUDĚJOVICE – Znovu bez
nejzkušenějších
hráčů se hokejová
Horácká Slavia představila na
ledě českobudějovického Motoru. Ten s většinou svých
opor zápas těsně vyhrál a minimálně do dnešního večera
se usadil na čele tabulky Regionálního poháru. Ve druhém
čtvrtečním zápase pak Kladno
6:2 porazilo jihlavskou Duklu.

Dres Horácké Slavie oblékli
dva nováčci, kteří se pokusí probojovat do třebíčského
prvoligového týmu. Jednadvacetiletý slovinský útočník
Luka Petelin si vloni v Žilině
vyzkoušel i slovenskou extraligu a pětadvacetiletý liberecký
obránce Ján Niko má poslední
zkušenosti s prvoligovým hokejem v Benátkách nad Jizerou a Prostějově. „Oba hráči
jsou s námi v přípravě a ještě
celý týden budou. Potom se
rozhodneme,“ říká kouč Horácké Slavie Jiří Mička.
Zápas na jihu Čech začali

Devětatřicetiletý útočník New Jersey Devils Patrik Eliáš (uprostřed) se na týden znovu vrátil domů a společně s Horáckou Slavií polykal tréninkové dávky.
Foto HoN: Martin Mutl
lépe domácí, které v 7. minutě
poslal do vedení šikovnou tečí
Rob. Horácká Slavia našla odpověď v polovině 13. minuty,
kdy se v početní výhodě od
modré trefil olomoucký Řípa.
Ve druhé části měli domácí

SK Horácká Slavia Třebíč
HC Kladno / HC Dukla Jihlava
úterý 25. srpna 2015 / čtvrtek 27. srpna v 17.30 hodin
Regionální pohár v ledním hokeji, ZS města Třebíče

několikrát gól na hokejce. Ve
26. minutě už zvedal ruce matador Straka, ale Vejmelku
zastoupila horní tyčka. Českobudějovický kapitán si ale vše
vynahradil ve 33. minutě, kdy
zakončil samostatný únik po
chytrém pasu od Zíba. V závěru už hosté nenašli sílu na
větší nápor, navíc je přibrzdilo
dalších několik vyloučení. „V
prvních dvou třetinách jsme
hodně faulovali a domácí nás
dostávali pod drtivý tlak. Spokojení můžeme být až se třetí
třetinou, kdy se hráči snažili
plnit to, co mají a se soupeřem drželi krok,“ okomentoval
zápas trenér Mička.
Jeho tým dozná prvních změn
až v tomto týdnu. „Trochu se to

posunulo, ale po neděli bychom
měli s některými hráči, co jsou
tady s námi dobře už od letní
přípravy na suchu, měly podepisovat smlouvy. Zbytek bychom
měli dotáhnout během týdne
tak, abychom v pátek měli jasno,“ doplnil Jiří Mička.
Už dnes čeká na svěřence
trenéra Mičky domácí duel
s Kladnem, ve čtvrtek se pak
Horácká Slavia postaví Jihlavě.
Oba zápasy začínají na třebíčském zimním stadionu v půl
šesté.

Regionální pohár
1.
2.
3.
4.

Č. Budějovice
Třebíč
Kladno
Jihlava

2 2
2 1
2 1
2 0

0
0
0
0

0 0 7:3
0 1 6:3
0 1 8:7
0 2 3:11

6
3
3
0

Ostudný výprask v Otrokovicích
Moravskoslezská fotbalová liga (3. kolo)

FC Viktoria Otrokovice
HFK Třebíč

6:0 (3:0)
Branky: 25. Mazouch, 30. Silný (P), 37. Silný, 47. Silný, 49.
Silný, 73. Mazouch. Rozhodčí: Duda – Kneisl, Mrázek. ŽK:
30. Komínek, 43. Dočekal (oba Třebíč). Diváci: 255.
Otrokovice: Balážik – Rajnoha, Juráň, Netopil, Jasenský
– Němec (65. Zach), Šuranský, Mazouch, Mlýnek (67.
Juhás) – Elšík, Silný (55. Mlčák).

Třebíč: Matiášek – Chlup,
Komínek, Havránek, Dobrovolný – Ošmera, Fall, P. Chalupa, Válek (62. Benda) – Florián (62. Novotný), Dočekal
(62. Kovář).

Trenér Marek Sedlák

Trenér Libor Zelníček

Martin Mutl
mutl@horackenoviny.com
OTROKOVICE
– Krutý debakl si
ve třetím kole Moravskoslezské fotbalové ligy přivezli v neděli
z Otrokovic hráči Horáckého fotbalového klubu
Třebíč. Na hřišti
zatím stoprocentního celku soutěže dostali šest
gólů.
První gól dali
domácí ve 25. minutě, kdy gólman
Matiášek
nedosáhl
na zakroucený přímý
kop Mazucha. Jen o pět minut
později dostali domácí výhodu
pokutového kopu, který Sil-

ný s přehledem proměnil ve
druhý gól. Stejný hráč se o pět
minut později chytře zbavil ve
vápně obránce a Matiáška zblízka nekompromisně propálil potřetí.
Hattrick zkompletoval Jan
Silný po dvou minutách hry ve
druhé půli, když dostal trestuhodně hodně prostoru na hranici malého vápna. A aby
toho nebylo málo, jen
dvě minuty nato vyrobil Matiášek hrubku v rozehrávce,
když minul míč
mimo
pokutové
území a Silný dal
do prázdné branky
svůj čtvrtý gól. Trápení třebíčských fotbalistů ukončil v 73. minutě
Mazouch, který z hranice šestnáctky vymetl pavučiny z Matiáškovy branky.

Za týden čeká Horácký fotbalový klub duel s poslední
Líšní. Zápas se hraje na hřišti za
nemocnicí výjimečně v neděli
v půl páté.

MSFL
1. Otrokovice
3 3 0 0 13:2 9
2. Prostějov
3 3 0 0
6:2 9
3. Vyškov
3 2 1 0 12:2 7
4. V. Meziříčí
3 2 1 0
3:0 7
5. Uničov
3 2 1 0
3:0 7
6. Kroměříž
3 2 1 0
3:0 7
7. Mohelnice
3 1 1 1
4:4 4
8. Břeclav
3 1 1 1
4:5 4
9. Vítkovice
3 1 1 1
2:1 4
10. Zlín B
3 1 0 2
2:4 3
11. Hulín
3 0 2 1
4:5 2
12. Olomouc
3 0 1 2
0:3 1
13. Slovácko B
3 0 1 2
2:8 1
14. Třebíč
3 0 1 2
1:9 1
15. Hlučín
3 0 0 3
2:5 0
16. Líšeň
3 0 0 3 0:11 0
Ostatní výsledky: Břeclav – Hlučín 1:0,
Mohelnice – Zlín B 1:2, Vyškov – Líšeň 8:0,
Prostějov – Slovácko B 3:1, Kroměříž – Vítkovice 0:0, Velké Meziříčí – Olomouc 0:0,
Uničov – Hulín 0:0.

Žihadla si
zastřílela
JINDŘICHŮV
HRADEC (mm) – Naprosto jasnou záležitostí hokejistů
Moravských Budějovic se stalo
jejich čtvrté přípravné střetnutí. Na ledě jindřichohradeckého Vajgaru totiž tým trenéra
Jiřího Recha vyhrál vysoko 7:0.
Hattrickem se v utkání blýskl
Ondřej Pěška, hned čtyři kanadské body za dva góly a dvě
asistence si pak připsala největší letní posila Lukáš Havel.
Naopak v týmu už chyběl
brankář Maxmilián Bača, se
kterým se vedení Žihadel kvůli
neuspokojivým výkonům rozloučilo. Naopak dalšími hráči,
kteří budou hájit barvy moravskobudějovického týmu, budou Lukáš Paták a Petr Krutiš.
Další zápasy letní přípravy
čekají na moravskobudějovické hokejisty v tomto týdnu.
Dnes se Žihadla vydají na led
brněnské Techniky a ve čtvrtek se představí ve Žďáru nad
Sázavou.
KLH Vajgar Jindřichův Hradec – HC Moravské Budějovice
0:7 (0:1, 0:2, 0:4). Branky a nahrávky: 18. Pěška (Krutiš, Havel) – 0:1, 22. Pěška (Sechovec,
Mikeš) – 0:2, 37. Vlašín (Račický) – 0:3, 41. Horký (Krutiš) –
0:4, 50. Havel (Krutiš) – 0:5, 50.
Pěška (Havel) – 0:6, 54. Havel
(Pěška) – 0:7. Rozhodčí: Hamr
– Vaňásek, Zeman. Vyloučení:
4:4. Využití: 0:1. V oslabení:
0:0.
Moravské Budějovice: Šťastný – Sobotka, Jakeš, Pelikán,
Sechovec, Forman, Latner,
Horký, Krutiš, Paták, Havel,
Mikeš, Pěška, Telesz, Račický,
Lupač, Matějka, Vlašín.
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