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Třebíč je posledním místem, 
kam v rámci své třídenní návště-
vy Vysočiny na sklonku června 
zavítal. Nejdříve ho čekalo přiví-
tání na radnici, poté setkání s lid-
mi na Karlově náměstí. Na této 
události nesmí Třebíčské noviny 
chybět. 

Na centrální Karlovo náměstí 
míříme zhruba hodinu před plá-
novaným příjezdem. Město žije 
svým ustáleným rytmem, jen tri-
buna před radnicí naznačuje, že 
se tam bude něco dít. „Nepůjdu se 
podívat, nevolil jsem ho, není to můj 
prezident,“ říkají někteří lidé, kte-
ré potkáváme. U mnohých ale poz-
ději zvědavost vítězí, aby alespoň 
zpovzdálí prezidentskou návštěvu 
zhlédli.

Lákadlo pro prezidenta
Procházíme zahradní restaurací, 

ani tam se nic mimořádného nedě-
je. Jen nápis na obslužném pul-
tu poutá naši pozornost. Praví, že 
kdo si objedná tři bechery, dosta-
ne zdarma klíčenku. Že by to bylo 
lákadlo pro prezidenta? Zanechme 
spekulací, do příjezdu sice zbývá 
několik desítek minut, ale pokud 
ho nechceme zmeškat, povinnost 
nám velí přesunout se před radni-
ci. Tam už postávají strážci zákona 
z městské i státní policie.

I někteří mužové v civilních oble-
cích, kteří zcela jistě patří k pre-
zidentskému doprovodu. Komi-
sař Rex pročmuchává květináče a 
vůbec všechna nápadně nenápad-
ná místa před radnicí – to nás jen 
tak napadá příměr z populárního 
rakouského seriálu. S napětím oče-
káváme, jak prohlídne květináče 
v prvním a druhém patře, zda se 
k nim třeba slaní, ale i to je jenom 
spekulace. K ničemu takovému 
samozřejmě nedojde.

„Kdepak jsou odstřelovači?“ ptá se 
sám sebe postarší pán a pátravě se 

PREZIDENT Miloš Zeman se na Karlově náměstí v Třebíči zdraví s účastníky 
setkání. Foto: Antonín Zvěřina 

Prezident Zeman ocenil, že ho starosta 
Heřman nezasypal historickými údaji

dívá po střechách. Nikoho tako-
vého ale nikde nespatří, i když se 
později dozvídáme, že vše jistila 
ochranka ze střechy hotelu Zlatý 
kříž. Hodiny na městské věži odbí-
její 13.15 hodin, tedy čas, kde se 
měla před radnici dostavit prezi-
dentská kolona.

To už se prostor přece jen částeč-
ně zaplnil nejen před radnicí, ale i 
před tribunou. Na připravené lavič-
ky usedá několik desítek lidí. Pro 
zkrácení času jim vyhrává soubor 
základní umělecké školy Stolle Sto-
ne Band. A není to ledajaký sou-
bor, na přehlídce kapel v Litvíno-
vě skončil druhý, když první místo 
nebylo uděleno.

Prezident přijíždí
Ručička na městské věži se blíží 

do poloviny hodiny, a konečně se 
prezidenta zvědavci dočkají. Roz-
vážně vystupuje z automobilu, sedí 

na předním sedadle a vítá ho staros-
ta Pavel Heřman. Okamžitě zamí-
ří na radnici, kde prezidenta čeká 
setkání se zastupiteli a některými 
dalšími významnými osobami Tře-
bíče. Hlava státu oceňuje, že ho Heř-
man nezasypal historickými údaji 
a omlouvá se za zašpiněné boty, při 
předchozí návštěvě Velké Bíteše tam 
zasadil strom a trochu si je umazal.

„Vím, že v Třebíči je největší neza-
městnanost z měst na Vysočině, zhru-
ba jedenáct procent. Proto podporuji 
prodloužení životnosti Jaderné elek-
trárny Dukovany a výstavbu pátého 
bloku. Za podporu jaderné energetiky 
jsem obdržel Ropáka roku,“ připomí-
ná mimo jiné prezident.

Pak musí novináři opustit místnost, 
i to může vést ke spekulacím, co se 
tam tak tajného bude dít. Samozřej-
mě se to dozvídáme, a jedná se o tak 
banální záležitosti, že tam zástupci 

médií klidně mohli zůstat. To už ale 
prezident Zeman pomalu míří na 
náměstí. Před dveřmi radnice postá-
vají malé dívčiny s nadějí, že od pre-
zidenta obdrží podpis. Hlava státu 
sice jednu z nich pohladí po vlasech, 
ale podpisů se dívky nedočkají.

Na náměstí sedí a postávají zhruba 
dvě stovky lidí, upřímně řečeno, pří-
liš jich prezidentská návštěva nepřilá-
kala. Později se od lidí dozvídáme, že 
za to mohla i malá propagace, ale také 
skutečnost, že se rozdávalo vysvědče-
ní a mnozí lidé již vyrazili na dovo-
lenou. Miloš Zeman zopakuje svoje 
stanovisko k jaderné energetice a šan-
ci dostanou také dotazy z řad diváků. 
Mladý muž se táže, kdy bude odměna 
za práci u nás srovnatelná s vyspělými 
západními zeměmi.

Chybí nám dvacet let
Dozvídá se, že 40 let komunistické 

nadvlády, kdy produktivita stagno-
vala a výrobní prostředky se dosta-
tečně neobnovovaly, se projevují 
ještě dnes. „Myslím si, že nám chy-
bí ještě takových dvacet let, abychom 
se vyrovnali Německu či Rakousku,“ 
přemítá prezident. Další mladý 
muž mu klade otázku ohledně jeho 
vztahu k náboženství.

„Jsem tolerantní ateista. To zna-
mená, že toleruji náboženství, kte-
rá nikoho neutlačují, jako například 
jedno náboženství, které nutí ženy 
chodit zahalené. O které se jedná, 
snad nemusím říkat,“ odpovídá pre-
zident. Setkání se chýlí ke konci, 
Miloš Zeman se loučí s nadějí, že 
v případě příští návštěvy již nebu-
de Třebíč zápasit s tak velkou neza-
městnaností. Sestup z pódia po 
schodech mu evidentně nesvědčí a 
zhluboka si oddechne, když má tuto 
štrapáci za sebou. Pak už dojde na 
kýžené podpisy, posléze prezident 
usedá do automobilu a míří na zá-
mek. Tam ho čeká oběd a následně 
tisková konference. Na ní už vypadá 
velice unaveně.  Antonín Zvěřina

S PREZIDENTEM Milošem Zemanem se na Vysočině setkal také třebíčský 
výtvarník Emanuel Ranný. Ranný si pochvaloval hlavně neformálnost tohoto 
setkání. Společně s hejtmanem Jiřím Běhounkem prezidentovi předali kazetu s 
bibliofi lským vydáním básní Jana Skácela. Dva svazky básní vytištěných na ruč-
ním papíru z Velkých Losin doprovází třináct originálních grafi k Emanuela Ran-
ného. Foto: archiv kraje

PREZIDENT Miloš Zeman důstojně kráčí ve společnosti starosty Pavla Heřma-
na Karlovým náměstím v Třebíči. Foto: Antonín Zvěřina


