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Svoji druhou knížku pokřti-
la v pátek 21. března v městské 
knihovně v Třebíči Miroslava Čer-
máková. Má název Návraty a volně 
navazuje na prvotinu Když muži 
odcházejí… 

Křtu se zúčastnily desítky lidí, pro-
gram křtu a autogramiády zpestřilo 
vystoupení klavíristy Tomáše Nováč-
ka z divadelního souboru Ampulka a 
folkového zpěváka Pavla Pokorného. 
Autorka v úvodu uvedla, že tentokrát 
nebude z knížky číst, protože by děj 
příliš prozradila. V hrubých obrysech 
pouze nastínila, jak se děj bude odví-
jet. 

Mirka Čermáková v rozhovoru pro 
Jihlavské listy přiznala, že po vydání 
první knížky se velice obávala ode-
zvy. „Jsem ráda, že zbytečně. Začaly mi 
chodit esemesky, zprávy po internetu, 
čtenářky mě zastavovaly ve městě a gra-
tulovaly mi. Ohlasy jsou skvělé. Všech si 
moc vážím,“ konstatovala.

Za všechny citovala dva: „V době, 
kdy mi vyšla první kniha, vystavova-
la u nás v Malovaném domě v Třebíči 
úspěšná výtvarnice Eva Vlasáková. Za 

Mirka Čermáková pokřtila druhou knížku

SOUČÁSTÍ křtu druhé knihy Miroslavy Čermáková byla autogramiáda.
 Foto: Antonín Zvěřina

obrázek, který mi darovala, dostala ode 
mne moji knihu. Je totiž vášnivá čtenář-
ka. Za týden mi napsala: Četla jsem ji 

bez dechu - osudové příběhy, ty dialo-
gy, nevím, kdy jsem podobnou knihu 
četla! Z Prahy, kde žije s rodinou moje 

dcera, která knížku nabídla kolegyním, 
mi jedna z nich napsala: Dá se říci, že 
jsem ji přečetla jedním dechem. Zrovna 
jsem totiž jela za svou sestrou vlakem do 
Mnichova a díky čtení té knížky mi šesti-
hodinová cesta neuvěřitelně rychle utek-
la. Skoro jsem litovala, že nejedu ještě 
dál, protože se mi ani nechtělo vystoupit 
z děje. Přiznám se, že příští den, návště-
va, nenávštěva, jsem ji dočetla.“

Připustila, že druhou knížku napsa-
la právě na přání čtenářek, ale i čtená-
řů. A co odpověděla na otázku, jaké 
z knihy vyplývá ponaučení?

„Nechci moralizovat, ale snad si čte-
náři odnesou pocit, jak velké je to štěs-
tí mít přátele, kteří v těžkých chvílích 
pomohou, a dostane se jim stejné pomo-
ci, když to potřebují oni. A hlavně nic 
nevzdávat předem,“ odpověděla autor-
ka knihy.

Na křtu naznačila, že díky kladným 
ohlasům hodlá ve své tvorbě pokra-
čovat. Nyní již má rozepsanou další 
knížku, kterou mímí dodat do tisku 
zhruba za rok. A aby nebyli účastníci 
křtu o její tvorbu ochuzeni, přečet-
la jim dvě básně ze své bohaté sbírky. 
 -zt-

Putovní výstava, zachycující osudy 
židovské rodiny Brady z Nového Měs-
ta na Moravě, dorazila i do Třebíče. 
Žáci Základní školy Benešova Třebíč 
si během dvou týdnů na dvaceti pane-
lech mohou lépe přiblížit situaci druhé 
poloviny třicátých let dvacátého století 
a druhé světové války. 

Výstava „Zmařené osudy - Hanin 
kufřík“ přibližuje prostřednictvím bo-
hatého obrazového materiálu a řady 
archivních dokumentů situaci Židů 
v době německé okupace. Příběh je-
jí rodiny rekonstruovala Fumiko Išo-
ka, zakladatelka tokijského centra pro 
studium holocaustu. Ta po několika 
žádostech obdržela z depozitářů kon-
centračních táborů mimo jiné i kuf-
řík, na jehož vrchní straně byla bíle na-
psána tato slova: Hanna Brady, 16. 5. 
1931, sirotek. 

Kvůli dotazům mnoha japonských 
dětí, navštěvujících tokijské centrum, 
se paní Fumiko rozhodla vydat na ces-
tu napříč kontinenty hledat stopy po VÝSTAVA o židovské škole děti lákala. Foto: archiv školy

Výstava Zmařené osudy lákala
malé majitelce kufříku. Záhada Hanina 
kufříku ji vrátila o sedmdesát let zpát-
ky k malé dívce a její rodině, která žila 
šťastně v Československu do té doby, 
než došlo k nacistické invazi. České 
vydání knihy Hanin kufřík je doplně-
no o úvod, který pro české čtenáře na-
psal Jiří Brady, bratr Hany Bradyové, 
který holocaust přežil a po válce odešel 
a žije v Torontu.

Příběh Hany Brady se tak po dvaase-
dmdesáti letech znovu spojuje s Tře-
bíčí, odkud odjela se svým bratrem 
Jiřím 18. května 1942  transporterm 
Av do Terezína a o dva roky později do 
konečné stanice Osvětim, kde život tři-
náctileté dívky končí. Prostřednictvím 
osudů dětí se mohou lépe současní žá-
ci vcítit do pocitů pronásledovaných 
osob. Na výstavu navazuje na Základ-
ní škole Benešova Třebíč exkurze žáků 
do vyhlazovacího tábora Osvětim po 
stopách Hany Bradyové.

Pavel Mikoláš, 
učitel dějepisu ZŠ Benešova

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE Základní školy T. G. Masaryka Hana Svobodová 
předala šek vrchní sestře dětského oddělení Jolaně Mašterové. Foto: archiv školy 

Nemocnice převzala šek od družiny
Dětské oddělení třebíčské nemoc-

nice ve spolupráci s mateřskou ško-
lou a školní družinou při Nemoc-
nici Třebíč připravilo pro děti 
školní družiny při Základní škole T. 
G. Masaryka Třebíč v rámci progra-
mu „Den prevence“ zajímavý pro-
gram. Nejdříve žáci ze Základní ško-
ly Václavské náměstí v prostorách 
recepce nemocnice zahráli divadelní 
představení. 

Následovala prohlídka dvou ne-
mocničních oddělení - dětského a 
ORL, s ukázkami ošetření a léčení 
pacientů formou herní terapie. Pro-
střednictvím fi gurín pojmenova-
ných Vojta a Julinka si děti dokonce 

mohly detailně prohlédnout orgá-
ny lidského těla. Nabyté znalosti  
žáci uplatnili při luštění křížovky s 
tajenkou „Doktora se nebojíme“. Za 
zdárné vyřešení pak byly odměněni 
medailí a dárkovým balíčkem.

V samotném závěru návštěvy podě-
kovala zástupkyně ředitele ZŠ T. G. 
Masaryka Třebíč Hana Svobodová 
za skvěle připravený program a pře-
dala vrchní sestře dětského oddělení 
Jolaně Mašterové knížky v hodnotě 
1.900 korun. Sponzorování dětské-
ho oddělení Nemocnice Třebíč škol-
ní družinou při ZŠ TGM je již něko-
likaletou tradicí.

 J. Urbanová


