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Šestý ročník oblíbené hry pétanque 
seniorů se uskutečnil 2. června 2015 
v rámci přípravy na celomoravskou 
soutěž s názvem Morava Cup. Krajské 
soutěže se zúčastnilo sedm družstev 
ze čtyř domovů pro seniory a místem 
konání byl už tradičně Domov pro 
seniory Třebíč, Manželů Curieových. 

Soutěž se hrála na dvě skupiny systé-
mem každý s každým a po dramatic-
kém závěru se do fi nále probojovaly 
obě družstva hostitelského domova. 
Ty budou v srpnu zastupovat region 
na fi nále ve Zlíně.

Do soutěže se zapojili senioři z 
Domova ve Ždírci, kteří sestavili dvě 
družstva, jedno družstvo přijelo z 
Domova důchodců Proseč Obořiště, 
dvě družstva potom z Domova pro 
seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova 
a domácí pořadatelský Domov pro 
seniory Třebíč, Manželů Curieových 
postavil do soutěže rovněž dva týmy.

Soutěž se hrála na dvě skupiny systé-
mem každý s každým a po dramatic-
kém závěru se do fi nále probojovaly 
obě družstva hostitelského domova. 
V srpnu je tak čeká cesta do Zlína, 
kde se v Domově pro seniory Burešov 
uskuteční již VI. ročník Morava Cupu 
ve hře pétanque. Pořadatelem této 
akce je již tradičně Zlínský kraj a Aso-
ciace poskytovatelů sociálních služeb 
ČR, který zve výherce krajských kol 
na 20. srpna do Zlína ke společnému 
zápolení.

Na třetím místě se v této soutěži 

V petanque zvítězily oba domácí týmy

DOMÁCÍ hráči z Domova pro seniory v Třebíči v ulici Manž. Curieových prokázali dobrou připravenost.
 Foto: Antonín Zvěřina

Výstavy v kostele jsou mým 
štěstím, říká Milada Vedralová, 
která na srpen připravila zcela 
novou.

 Antonín Zvěřina

Obrazy Milady Vedralové mohou 
zájemci spatří zhruba od poloviny srp-
na v kostele svatého Martina v Třebí-
či. Správce farnosti Třebíč – město P. 
Jiří Dobeš, tedy i kostela, přiznal, že 
prvotní nápad není z jeho hlavy. „Před 
dvaceti lety nástěnka sloužila k fotogra-
fi ím, které znázorňovaly opravy kostela,“ 
připomněl. 

Postupně se přeměnila na místo, 
kam se umísťovaly různé letáky. „Nebyl 
to prostor, který by byl dostatečně využí-
vaný, a proto přišla Milada Vedralová 
s nápadem, zda by tam nemohla umístit 
nějakou výstavu,“ nastínil P. Dobeš.

Upozornil, že na informace má far-
nost nástěnky v prostoru pod věží při 
hlavním vchodu do kostela. „Žádné 
výstavy tady nepořádám, pouze umož-
ňuji, aby tady lidé svoje díla představili,“ 
zdůraznil P. Dobeš. A ví, že návštěvní-
ci kostela samozřejmě nástěnku či nás-
těnky registrují. 

Další výstava
Milada Vedralová upozornila, že 

v prostorách kostela svatého Marti-

umístilo družstvo Domova pro senio-
ry Třebíč, Koutkova-Kubešova a čtvr-
tou příčku obsadili senioři z Proseče 
Obořiště. O pořadí ale v této soutěži 
až tolik nešlo. Pro všechny zúčastně-
né to byla skvělá příležitost setkat se 
se svými vrstevníky ze spřátelených 
domovů pro seniory, zahrát si pétan-
que a užít si krásný den. 

Počasí se obzvláště vydařilo, bylo 
krásně teplo a sluníčko pěkně hřálo. 
Na závěr čekalo na všechny účastníky 
příjemné posezení s dobrým pohoš-

těním a příjemné odpoledne zakon-
čila ředitelka pořadatelského domo-
va pro seniory Zuzana Malásková 
pozváním na příští ročník soutěže v 
pétanque.

Františka Částková
„Na přípravě utkání se podíleli 

zaměstnanci ze všech úseků Domova.  
Pracovníci z úseku  fyzio- a ergoterapie 
byli koordinátory utkání, zhotovili spo-
lu s klienty odměny pro všechny hráče a  
podíleli se na přípravě občerstvení  spolu 

s pracovníky kuchyně.  Aby měli soutěží-
cí možnost ochutnat všechny dobroty, o 
to se příkladně starali pracovníci z úse-
ku stravovacího, sociálního a ošetřova-
telského. Technický úsek zajistil zázemí 
pro hráče i diváky v podobě laviček a 
party stanů. Velmi si ceníme vstřícného  
jednání paní Křížové z Kraje Vysočina, 
která na hráče nezapomněla a přivezla 
také hezké drobné ceny. Byla to vzájem-
ná příkladná spolupráce,“ uvedla jed-
na z pořadatelek, Františka Částková.
 Antonín Zvěřina

Milada Vedralová představí 
své obrazy v kostele sv. Martina

MILADA VEDRA LOVÁ iniciovala v kostele sv. Martina pravidelné výstavy svých 
obrazů a obrazů bývalých žáků Katolického gymnázia. Foto: Antonín Zvěřina

na bude mít třetí, možná už čtvrtou 
výstavu. „Budou ji tvořit nejen moje 
díla, ale i kresby žáků Katolického gym-
názia do roku 2010,“ poukázala. 

Sama představí čtyři olejomalby. 
„Ty jsem směřovala jako poděkování za 
život, za rodinu, za přátele, i za nepřáte-
le, protože bez nepřátel nejsou přátelé,“ 
vysvětlila. 

Doplnila, že díla vznikla také na 
počest lidových misií a národního 
eucharistického kongresu. „Nástěnka 

bude sloužit k doplnění událostí, které se 
na podzim v Třebíči uskuteční,“ uvedla. 

Naznačila, že 20 let vyučovala na 
Katolickém gymnáziu výtvarnou 
výchovu a měla touho vystavovat 
nejen svoje díla, ale také studentů. 
„Oslovila jsem P. Jiřího Dobeše, a ten 
svolil, i když jsem nevěděla, jak návštěv-
níci kostela tuto iniciativu přijmou,“ při-
znala Milada Vedralová.  

Velice ji potěšilo, že výstavy se líbi-
ly a líbí, a proto v nich s dovolením P. 

Dobeše může pokračovat. Podotkla, 
že na nástěnce se neobjevují jen díla 
s náboženskou tématikou. 

„Měla jsem dlouholetou touhu nama-
lovat kroje a poštěstilo se mi minule tady 
vystavovat čtyři olejomalby zaměře-
nou právě na ně,“ podotkla. A i takové 
obrazy návštěvníky zaujaly. 

Pokud jde o díla žáků Katolického 
gymnázia Milada Vedralová si za dobu 
svého působení vytvořila jejich archiv. 
„Nyní je využívám právě na tyto výstavy. 
Vždy jsem jednu kresbu s náboženskou 
tématikou si s dovolením studentů vzala 
a dalších pět děl, která jsem jim navrhla, 
si vzali domů,“ poukázala. 

I na radnici
Tyto malby nevystavuje jen v kos-

tele svatého Martina, ale i na křesťan-
ské nástěnce v prostorách třebíčského 
městského úřadu na Karlově náměstí.

„Pokud jsem o výstavy v kostele, říkala 
jsem si, studenti se sem vrací, stejně jako 
sem chodí jejich rodiče, příbuzní, přáte-
lé, a tak budou rádi, kdy tato díla uvidí,“ 
přemítala Milada Vedralová.  

Přiznala, že malby v šufl íku nejsou 
ničím. Teprve když je může spatřit 
veřejnost, ožívají. „Tyto výstavy jsou 
mým štěstím. Že můžu učinit radost své-
mu okolí. Kdyby to tak nebylo, nemohla 
bych něco takového dělat,“ dodala Mila-
da Vedralová. 


