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Vyhlášení 11. ročníku NEJ 
MIMI 2015 se uskutečnilo 
v pondělí 15. února dopoledne 
v Třebíčském centru v ulici Fr. 
Hrubína. 

 Antonín Zvěřina

Moderování celé akce se ujala Jana 
Brabcová. „Všechny vás tady vítám a 
mám radost, že jste přišli v tak hojném 
počtu,“ řekla v úvodu. Připomněla, že 
součástí soutěže byla i volba veřej-
nosti o NEJ MIMI SYMPATIE. Pře-
dávání cen se ujal třebíčský starosta 
Pavel Janata. Ten přišel na slavnostní 
ceremoniál s radní Marií Černou. 

Následovalo poděkování sponzo-
rům, kteří věnovali ceny. Brabco-
vá připomněla, že se jedná o ama-
térskou soutěž fotografi í miminek.  
Z jednadvaceti snímků pak vybírala 
čtyřčlenná porota ve složení  Iveta 
Ondráčková, Michal Bajzák, Kateři-
na Horská a Marie Neumannová. 

„Určitě neměla lehkou práci, protože 
všechna miminka jsou krásná. A všich-
ni víme, že pro každého rodiče je to 
jeho miminko to nejkrásnější. A na tom 
nezmění nic ani tato soutěž,“ naznači-
la Brabcová. 

Vyhlašování začalo od třetího mís-
ta. „Na třetím místě s pořadovým čís-
lem třináct se umístil Tomáš Krejčí, se 
kterým přijdou cenu převzít samozřej-

mě jeho rodiče,“ vyhlásila Brabcová. A 
nastalo první předávání cen.

Vyhrál Matyáš 
„Na druhém místě s pořadovým čís-

lem 17 se umístila Aneta Filová,“ 
vyhlásila Brabcová. A nastalo dru-
hé předávání cen. A už se netrpělivě 
čekalo na vítěze. „S číslem osm, a je 

MAMINKA  třímá vítězného Matyáše v náručí a gratuluje jí starosta Pavel 
Janata. Foto: Antonín Zvěřina

Zvítězil budoucí hokejista Matyáš

O tom, že v Dukovanech stojí zá-
mek, věděl kromě lidí z nejbližší-
ho okolí donedávna málokdo. Mlu-
vit se o něm začalo až s plánovanou 
změnou majitele a právě probíhají-
cí rekonstrukcí. A již v pondělí 25. 
dubna bude zprovozněna zámecká 
restaurace včetně přípravy denního 
menu, která zde v minulosti fungo-
vala. 

„Nová restaurace vznikla v původ-
ních prostorách, které jsme vybavili 

novým nábytkem a dalším zařízením. 
Poslední dva měsíce ladíme detaily a 
připravujeme nabídku,“ uvedl provoz-
ní manažer zámku Josef Hotový. 

Slavnostní otevření je naplánová-
no na neděli 24.dubna a na své si při 
něm přijdou milovníci dobrého jídla 
i rodiny s dětmi. „Chystáme pohádko-
vý den s bohatým programem pro děti. 
Připraveno bude mimo jiné loutkové 
divadlo,“ zve všechny do Dukovan 
Hotový.   -zt-

V dukovanském zámku začne 
provoz restaurace

V ZÁMKU v Dukovanech začne fungovat staronová restaurace.
 Foto: archiv zámku

Stavební úpravy zámecké ledárny a 
zámeckého příkopu plánuje v letoš-
ním roce vedení města v Třebíči. 
Místostarosta Milan Zeibert (Bře-
hy) upozornil, že se jedná o dlouho-
době připravovanou akci. 

„Výstavba začne v polovině května a 
skončí v polovině září. Předpokláda-
né náklady činí téměř sedm milionů 
korun,“ konstatoval. Připomněl, že 
obě akce se původně připravovali 
samostatně. „Později jsme si uvědomi-

li, že daleko jednodušší je bude spojit,“ 
poznamenal.

V ledárně vznikne lapidárium, 
kam se přesunou kamenné artefak-
ty z budovy sýpky v areálu bývalého 
školního statku. 

„Tu už muzeum Vysočiny nebude 
moci využít, podařilo se ji prodat sou-
kromníkovi,“ sdělil Zeibert. Další 
využití ledárny vidí v pořádání růz-
ných alternativních kulturních akcí.   
 -zt-

Plánují využít ledárnu

Vyšla Kuchařka našich babiček
Během tří let je na světě další vydání Kuchařky našich babiček. Vzniklo požádá-

ním o recepty seniorek žijících v Třebíči. „Recepty dala dohromady koordinátor-
ka projektu Zdravé město Iveta Ondráčková,“ informoval místostarosta Vladimír 
Malý.

Kuchařka bude k dispozici na radnici nebo v Senior-pointu a Family-pointu pro 
mladé maminky. Ocenění občané nebo hosté radnice ji najdou také v dárkových 
taškách města.

„Vydání fi nancujeme z peněz, které jsme ve výši 1,5 milionu korun získali za vítězství 
v soutěži Obec přátelská rodině,“  upozornila místostarostka Marie Černá. Dodala, 
že náklad sice zájem občanů neuspokojí, ale kniha je také v elektronické podobě. 
 -zt-

to chlap, vyhrál Matyáš Meczl,“ hlása-
la Brabcová a nastalo třetí předávání 
cen a samozřejmě jako u předcho-
zích medailistů k náležitému focení.

Čekalo se na vyhlášení NEJ MINI 
SYMPATIE zvolené veřejností. 
Brabcová netajila, že návštěvnost fa-
cebookových stránek centra během 
hlasovacích dní se vyšplhal k čís-
lu deset tisíc. Poznamenala, že vítěz 
získá jako odměnu celoroční vstup 
zdarma do Klubu miminko. 

„Soutěž byla velice napínavé a ve 
vedení se miminka často střídala, 
nakonec zvítězil se 460 hlasy Tomáš 
Krejčí,“ vyhlásila počtvrté Jana Bra-
bencová. A nastalo další předávání 
cen a nezbytné fotografování.

Ale ceny nakonec obdržela všech-
na miminka, která se soutěže zúčast-
nila, ty však za ně přebrali rodiče. A 
závěrečné slovo ofi ciální části? Kdo 
jiný než starosta Janata.

„Děkuji všem, kteří se soutěže zúčast-
nili,“ začal. Zdůraznil, že se jedná o 

akci, která zapadá do společenského 
života ve městě. „Ten nás spojuje, byť 
je každá rodina samostatná,“ pokra-
čoval. Upozornil, že Třebíč je město 
přátelské rodině.

Od loňského roku má na to listinu, 
když zvítězilo v soutěži srovnatel-
ných měst. „To je zásluha jednak toho, 
že jsem zapojeni do sítě Zdravých měst 
a jednak je to zásluha radní Marie 
Černé, která má prorodinnou oblast na 
starost,“ poznamenal Janata.  

V závěru poděkoval za činnost Tře-
bíčskému centru  a za přípravu sou-
těže. Přiznal, že je pamětník, kdy 
centrum svoji činnost začínalo a po 
letech vykazuje velice bohatý pro-
gram. A popřál zdraví jak mimin-
kům, tak jejich rodičům.

Bude hokejista  
Jak takový úspěch prožíváte, tak 

zněl dotaz na úspěšnou mamin-
ku Matyáše Meczla. „Mám radost,“ 
odpověděla a rozesmála se. Tatínek 
zatím tuto radost sdílet nemohl, pro-
tože měl zcela jiné starosti, po ránu 
musel navštívit zubaře.

Dozvěděli jsme se, že Matyášovi 
je deset měsíců a maminka si uží-
vá mateřskou dovolenou. Bude Ma-
tyáš jedináček či mu přibude hroma-
da sourozenců? „Uvidíme,“ opět se 
maminka rozesmála. 

Další otázka, mají rodiče předsta-
vu, co by ze syna mohlo vyrůst? „Jeli-
kož je dědeček hokejista, tak asi půjde 
v jeho šlépějích,“ odvětila maminka. 
Takže kdo je ten dědeček? Přece 
známý bývalý hokejista, nyní trenér 
Kamil Pokorný. 

Může se někdo divit, kam Matyáš 
bude směřovat! Zvlášť když je děde-
ček na vnuka velice pyšný. Maminka 
dokonce s nadsázkou naznačila, že 
se Matyáš zřejmě dřív naučí bruslit 
než chodit. Zvlášť když se už doma 
ohání hokejkou a pozorně sleduje 
z tribuny všechny zápasy brněnské 
Komety a třebíčských hokejistů.  


