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Třebíčský místostarosta Pa-
vel Pacal poběží nejen za se-
be, ale i za Aleše Dennera. 

 Antonín Zvěřina

„Běhám dlouho a rád, protože mě to ba-
ví,“ vyznává se ze svém záliby místosta-
rosta Pavel Pacal. Proto běžel v sobotu 
2. dubna v Praze půlmaratón. „Byla to 
pro mě příprava na Pražský maratón, 
který se poběží v neděli 8. května,“ vy-
světluje. 

Přiznává, že si chtěl osahat prostředí 
přímo na místě. Netají, že půlmaratónů 
již několik absolvoval. „Byla to zkouška, 
co moje tělo vydrží,“ připouští. 

Zdůrazňuje, že maratón nepoběží jen 
pro sebe, ale také pro postiženého Ale-
še Dennera z Okřešic. Ten trpí svalo-
vou dystrofií. „Čeká ho druhá fáze léčby 
a shání se inanční prostředky, které to 
umožní,“ podotýká Pacal. 

Připomíná, že první fáze implantace 
kmenových buněk se už v Izraeli usku-
tečnila. „Jen bezpodmínečně nutná, aby 
se zdravotní stav Aleše posunul dál,“ vy-
světluje Pacal.  

Proto se rozhodl, že za každou minu-
tu, kterou trať uběhnu pod čtyři ho-
diny, přispěje na účet pro léčbu Aleše 
prostřednictvím sdružení FOR JANE 
částkou 777 korun. 

„Chci vyzvat všechny ostatní běžce ne-
jen z Vysočiny, ale z celé republiky, kte-
ří Pražský maratón poběží, aby také na 
konto přispěli. My běhat můžeme, on ne-
může ani chodit,“ upozorňuje Pacal.

Doplňuje, že v současné době je na 
kontě zhruba půlmilionu korun. Nyní je 
potřeba ještě zhruba jednou tak velká 

částka. Odlet Aleše do Izraeli by se měl usku-
tečnit na konci léta či na začátku podzimu.  

Věří, že se mu podaří dosáhnout času zhru-
ba 3 hodiny 40 minut. „Pokud to bude lepší, 
budu samozřejmě rád,“ říká. Připouští, že za 
hlavní považuje, aby se cítil dobře po doběhu. 

Pacal nepoběží první maratón, už jeden ab-
solvoval ve Vídni a tam jeho čas čtyři hodiny 
překročil. „Pevně doufám, že tentokrát bude 
lepší,“ věří Pacal. 

Běhání se pro něj stalo naprosto nezbytnou 
zálibou. Běhá čtyřikrát až pětkrát týdně. „Teď, 
když se maratón blíží, nechci, aby mě zastihl 
někde na 35 kilometru nepřipraveného,“ sdě-
luje.  

Nyní proto běhá až 70 kilometrů týdně. Nej-
oblíbenější trať má ve směru na Slavice, Mi-
kulovice, Horní Újezd, Pekelňák. Je to i z toho 
důvodu, že bydlí v třebíčské čtvrti Horka-
Domky. Někdy využije i ovál na stadionu. „Ra-
ději ale mám přírodu,“ netají Pacal. 

Upozorňuje, že u těchto delších tratí se star-
tuje ve vlnách A,B, C, D a dál. „U toho půlmara-
tónu jsem byl někde uprostřed. Atmosféra byla 
úžasná, jen člověk musí prvních deset kilomet-
rů pozor, aby někomu nešlápl na nohu,“ pozna-
menává Pacal. Má za to, že mezi závodníky 
panuje velká tolerance.  

Myslí si, že běh je nádherný relax, při kte-
rém si člověk vyčistí hlavu, srovná myšlenky 
a také se tím trénuje vůle, vytrvalost. Má ra-
dost, že se běhu začíná věnovat stále více lidí 
v okolí.  

Upozorňuje, že klub Atletic Třebíč pořádá 
běhání pro veřejnost, kdy se schází spousta 
běžců, kteří běhají pro radost.  Pokud jde o 
Pražský maratón, zúčastní se ho víc závodní-
ků z Třebíče. Na půlmaratónu viděl Pavla Bu-
lanta, ale společnou dopravu třebíčští běžci 
neplánují.  

PAVEL PACAL při běhu na pražském půlmaratónu.
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TŘEBÍČSKÉ MUZEUM reprezentoval ve Španělsku ředitel Jaromír Martínek.
 Foto: archiv  muzea

Během pomůže postiženému chlapci

Pořádají olympiádu
 Dyslektická olympiáda se uskuteč-
ní po sedmnácté na Základní škole v 
ulici Kpt. Jaroše ve čtvrtek 12. květ-
na od 8.30 hodin. Jedná se o akci, kte-
ré se účastní žáci nejen z Třebíčska. V 
minulém roce se do soutěže přihlásilo 
na čtyři desítky družstev z 24 různých 
základních škol celého Kraje Vysočina. 
 -zt-

Věřící navštíví Žďár
Poutní výlet k Bráně milosrdenství 

do Žďáru nad Sázavou, na Zelenou ho-
ru a do Jimramova se uskuteční ve čtvr-
tek 19. května. 

IX. pěší pouť mužů z Vranova nad Dy-
jí do Jevišovic ke sv. Josefovi se koná v 
neděli 1. května. 

Ve třináct hodin se vychází od koste-
la ve Vranově. Po příchodu do Jevišovic 
bude svátostné požehnání. Délka trasy 
je 25 kilometrů.   -zt-

Muzeum Vysočiny Třebíč bylo je-
diným českým zástupcem ve finálo-
vém kole prestižní mezinárodní sou-
těže EMYA 2016. Začátkem dubna 
se uskutečnilo ve Španělsku, kde se 
o titul Evropské muzeum roku 2016 
ucházelo 49 muzeí z celé Evropy. 

„Cena EMYA je vyhlašována Evrop-
ským muzejním fórem pod záštitou 
Rady Evropy a jejím hlavním cílem je 
ocenit inovativní procesy v evropském 
muzejnictví. Naše Muzeum Vysočiny 
Třebíč se prezentovalo velmi působi-
vě, obdrželo o iciální certi ikát a i na-
dále může užívat titul Nominee EMYA 
2016,“ informovala radní Kraje Vyso-
čina pro oblast kultury, památkové 
péče a cestovního ruchu Marie Kru-
žíková.

Finále 39. ročníku mezinárodní 
soutěže letos hostila města San Se-
bastiano a Tolosa, zasazená v krásné 
baskické přírodě na břehu Atlantic-
kého oceánu. Během mezinárodního 
konferenčního setkání nejlepších ev-
ropských institucí se ve dvou dnech 
představilo v zajímavých a mnohdy 
i velmi působivých prezentacích 47 
nominovaných muzeí ze všech koutů 
Evropy. 

Všichni zúčastnění se mohli dozvě-
dět mnoho informací o jednotlivých 
muzeích prostřednictvím modero-
vaného interview, seznámit se s je-
dinečným předmětem příslušného 
muzea a vyslechnout mnoho dalších 
zajímavostí od svých kolegů muzej-
níků.

Třebíčské muzeum prostřednic-
tvím Lucie Pálkové zapůsobilo svou 
milou a kultivovanou prezentací, ve 
které byla výstižně představena orga-
nizace i město Třebíč. Její vystoupení 
bylo doplněno ukázkou originálního 
sbírkového předmětu – samurajské 
zbroje – i s příběhem, jak se tato ku-
riozita dostala do muzejních sbírek. 

Muzeum Vysočiny Třebíč se na ši-
rokém muzejním fóru předvedlo ja-
ko jediné muzeum, které se zabývá 
všemi základními muzejními obory 
a také se napříč těmito obory prezen-

tuje díky úspěšnému projektu Zámek 
Třebíč – modernizace zámku a zpří-
stupnění nových expozic. Zároveň 
prokázalo, že může směle a důstojně 
obstát ve srovnání i s těmi nejlepšími 
muzei Evropy.

Mezinárodní porota, která postup-
ně během loňského roku navštívila 
všechna nominovaná muzea, nako-
nec v silné konkurenci zvolila vítěze - 
Evropské muzeum roku 2016 odnes-
lo POLIN: Muzeum historie polských 
Židů z polské Varšavy. -zt-

Muzeum reprezentovalo republiku


