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Třebíčské noviny žijí 20 let

1995 – 1999. Formát měsíčníku byl 
velký, novinový. Vycházel černobíle, 
barevná byla pouze inzerce. 

2015. Současná podoba Třebíčských 
novin. 

1999. Titulní strana zmenšeného for-
mátu novin se v tomto roce změnila 
v upoutávku na články uvnitř listu. 

2006. Od tohoto roku vychází Tře-
bíčské noviny v podobě, která se až na 
malé obměny příliš nezměnila. 

Zabráni do práce, slyšíme zaklepá-
ní na dveře redakce Jihlavských listů. 
Dále. Vchází vyšší starší muž s vážnou 
tváří a v dlouhém kabátě. „Jsem také 
novinář, Miloslav Zeman, a potřebuji 
něco poslat do Rovnosti a ČTK. Mohl 
bych to poslat od vás?“ 

Vyzařovala z něj elegance a důstoj-
nost, ale i jakási odtažitost. Až měl 
člověk chuť říci ne. To k nám budou 
chodit všichni novináři z jiných novin 
posílat své zprávy…? Jihlavské lis-
ty tehdy, v počátku devadesátých let, 
ještě sídlící v bývalé budově OV KSČ 
a ONV, měly totiž jako první v celé 
budově fax. A chodili k nám lidé i ze 
sociálky a jiných pracovišť s prosíkem, 
aby si mohli fax poslat nebo přijmout.

Toho důstojného muže jsem pak 
párkrát viděl na různých akcích. Zna-
lý a profesionální, tak se dal zpovzdá-
lí charakterizovat, i když jsem se o něj 
víc nezajímal. To až za pár let, kdy jsme 
již byli zkušenější a vymysleli vydávat 
měsíčník pro Třebíč - Třebíčské novi-
ny, které by mohli občané města dostá-
vat zdarma každý měsíc do schránky. 
Kde ale vzít redaktora? 

Není ten Míla Zemanů z Třebíče? 
Psát umí velmi dobře, ještě někoho 
sehnat na reklamu. A tak v roce 1995 
vznikly Třebíčské noviny, které vydává 
naše vydavatelství. A vycházejí dodnes 
– už dvacet let. Psát je začínali Míla 

Novinář se smyslem pro fair play

Mgr. Miloslav Zeman
(1933 - 2012)

Když jsem se poprvé setkal s Ott ou 
Zejdou, nějak jsem mu nemohl přijít 
na chuť. Připadal mi takový obhroub-
lý, neotesaný, zkrátka člověk, který 
mému srdíčku není zrovna nejblíž. 
Vážně jsem nevěřil, že se jednou stane 
jedním z mých největších kamarádů.

Má cenu vzpomínat na všechno, co 
jsme spolu zažili? Začněme tím, na 
čem jsme spolupracovali. Ten rok vám 
přesně neřeknu, ale v té době třebíč-
ská hokejová reprezentace měla šanci 
postoupit z potupné druhé ligy do té 
první. 

Otík tam samozřejmě nemohl, jako 
zuřivý sportovní redaktor, chybět. 
Nechyběl jsem tam ani já. Zatímco 
Otík, s napětím celého svého srdce, 
sledoval děj zápasu, a věřil, že se dosta-
ne do kýženého výsledku, já bloumal 
po stadionu, hledal věci, věty, zážitky 
pro reportáž. 

Podařilo se! Všeobjímající těla, 
radost, slzy. Otík to oslavil po svém. 
Ale druhý den přišel s tolika názory, že 
by tomu nikdo neuvěřil. Stránka stála 
za to. 

„Dobře jsme to zpracovali,“ řekl mi 
o několik dní později, a já to bral jako 
veliké ocenění.  

Náš kamaráčoft  pokračoval. Do té 
míry, že jsem byl, spíš byli, u něj něko-
likrát na návštěvě. Ještě dnes mrknu, 
kde jsou ty okna, za kterými se tak 
krásně sedělo a rozjímalo. 

„Zejdánek nic špatného nepije,“ vítal 
nás domácí pán. A pak jsme pili a plka-
li, a v noci nás domácí pán pouštěl do 
ulice rozjařené nejen z alkoholu, ale i 

To by nebyl Otto Zejda

Zeman s Ott ou Zejdou. 
Když se na mne potom Míla, už jako 

můj kolega, obrátil, zda bych nemohl 
svědčit u třebíčského soudu v kauze 
privatizace Horáckých novin, v níž se 
střetl s Františkem Rynešem, pod kte-
rým nějaký čas pracoval, neváhal jsem. 
Mílu jsem již poznal nejen jako výbor-
ného novináře, ale i jako velmi slušné-
ho a poctivého člověka. Pro pravdu 
někdy až zarputilého. 

Soudkyně se mne ptala na to, jakým 

způsobem redaktor pracuje, zda se 
může stát, že o něm nějakou dobu 
šéfredaktor neví, a zda mi pan Ryneš 
nebo někdo jiný v souvislosti s Horác-
kými novinami nevolal. Odpovídal 
jsem po pravdě a nadneseně řečeno 
„nit na Rynešovi nezůstala suchá“. O 
to víc mne Ryneš ještě v soudní síni 
šokoval. 

Když bylo jednání ukončeno, přišel 
ke mně, podal mi ruku a prohlásil, že 
jsem byl jediný, kdo zde mluvil prav-
du. Na má slova, že na něm „nit nezů-
stala suchá“ s úsměvem odpověděl, 
že to je jedno a zda s ním nepůjdu na 
kávu. Nešel jsem. 

Míla skvěle vedl Třebíčské noviny, 
psal výborné články a pozorně sledo-
val vývoj podivné privatizace Horác-
kých novin, které vedl zmíněný Ryneš. 
To se nakonec podepsalo na jediné 
rozepři mezi námi. 

Míla chtěl, aby byla privatizace a 
František Ryneš v novinách číslo co 
číslo. Já to odmítal a tvrdil, že to je 
kontraproduktivní a že se o kauze 
má psát jen tehdy, když se někam dál 
posune - soudem, dalším rozsudkem, 
obviněním… 

„Ne, když je nějaká špatnost, či zlo, 
musí se o tom psát stále! Nesmí se 
rezignovat, musí se to lidem opakovat. 
Pořád!“ oponoval mi. Náš spor vyvr-
cholil, když jsem mu nedovolil otisk-

nout články, které opakovaly již otiš-
těné. Podřídil se, ale hluboce se mnou 
nesouhlasil. Mrzelo mne to. 

Míla, to však nebyl jen novinář, ale 
též velký sportovec a od šedesátých let 
zanícený atletický funkcionář, rozhod-
čí. V letech 1968 až 1995 byl členem 
sportovně technické komise atletické-
ho ústředí. Jeho práci ocenily stovky 
sportovců v brněnských i třebíčských 
atletických oddílech, stejně jako atleti 
Jihlavského a Brněnského kraje.

Jeho láska ke sportu a umění čti-
vě psát daly vzniku několika knihám: 
Hokejový profesor - o životních osu-
dech československé hokejové legen-
dy Vladimíru Bouzkovi, Osmdesátile-
tá královna - o třebíčské atletice i další 
sborník o třebíčské tělovýchově. 

Ani netuším, zda již byl překonán 
jeho letitý okresní rekord v hodu kla-
divem – 47,94 m. Vím ale, že byl spor-
tovcem i novinářem tělem i duší. A 
čestnost a smysl pro fair play přenesl 
ze sportu do novinařiny. Nenapsal by 
něco, čemu by nevěřil.  

Dodnes často přemýšlím, zda s tím 
zlem neměl Míla pravdu. Nemá se o 
„zlu“ psát stále, upozorňovat na něj a 
opakovat a opakovat…? Nestane se 
tak ale jeho popisování za čas únav-
ným čtením, které příště přeskočíme? 
A nevědomky mu tak ustoupíme z 
cesty? Petr Klukan 

z toho, že to byl setsakramentsky pěk-
ný večer, částečně i noc. 

Myslel jsem si, že takový živočich 
nemůže umřít. Stalo se. Měli jsme 
obavy o jeho zdraví. Ležel na chirur-
gickém oddělení u svého, troufnu si 
říct, i mého kamaráda, primáře Ládi 
Nováčka. Volal jsem mu těsně před 
tím, než kamarád Ott a přešel tam, kde 
je mu určitě dobře.

„Končí,“ pravil mi Láďa, a pak jsme 
mlčeli, a možná položili sluchátko ve 
vteřině stejně. Díval jsem se na rakev a 
do očí se mi draly slzy. Láďa Nováček 
mu říkal: „Ty kdybys tolik nechlastal a 
nekouřil, byl bys tady do sta let!“ Ale 
byl by to Ott o Zejda?

  Antonín Zvěřina

Ott o Zejda
(10. 4. 1928-28. 12. 2000)


