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NEVIDOMÝ Ondřej Zmeškal ukazuje medaili, kterou věnoval do dražby na 
pomoc Alešovi.  Foto: Antonín Zvěřina

Medaili, kterou Ondřej Zmeš-
kal obdržel za uběhnutí mara-
tónu v Číně, věnoval do dražby.  

 Antonín Zvěřina

Ke zcela ojedinělému činu přistou-
pil pětadvacetiletý nevidomý Ond-
řej Zmeškal. Rozhodl se věnovat do 
aukce pamětní medaili z účasti na 
maratónu na Velké čínské zdi. Celý 
výtěžek z červnové dražby medaile, 
která vynesla 19.600 korun, i z pro-
deje omezeného počtu elektronic-
kého výtisku Ondřejova Velkého 
čínského deníku půjde na sbírkové 
konto FOR JANE. 

To umožní devítiletému Aleši Den-
nerovi z Třebíčska trpícímu svalo-
vou dystrofi í, aby absolvoval druhou 
nákladnou léčbu v Tel Avivu. Ond-
řej Zmeškal zcela oslepl ve svých 20 
letech po několika neúspěšných ope-
racích.

Smysl života 
„Když jsem oslepl, hledal jsem smysl 

života, nevěděl jsem, co dělat,“ začíná 
vyprávění Ondřej Zmeškal. Připustil, 
že tento stav trval zhruba rok. Nako-
nec dostal práci v zahradnictví, takže 
opět získal možnost dostávat se mezi 
lidi. 

„To mi umožnilo opět začít naplňovat 
smysl svého života,“ sděluje. Připouš-
tí, že hledal také možnost věnovat 
se sportu, kterému se kdysi aktivně 
věnoval.

„Myslel jsem si, že když nevidím, tak 
to nepůjde,“ pokračuje Ondřej. Pak 
za ním přišel kamarád, který v Brně 
běžel půlmaratón, a ten ho přesvěd-
čoval, aby se k běhání vrátil. 

Párkrát si spolu vyběhli, kamarád 
mu dělal traséra, který nevidomého 
běžce naviguje. „Držíme se za šňůrku 
a on mi říká, zda poběžíme doprava či 
doleva či jsou v cestě nějaké překážky,“ 
vypočítává Ondřej. A měl radost, že 
se mohl vrátit ke sportu, který tolik 
miloval. 

„Ukazoval jsem i lidem s podob-
ným osudem, že když se chce, tak to 
jde,“ nastiňuje Ondřej. Díky tomu 
se začal svěřovat i se svými pocity na 
webu. Oslovil také Jitku Křížovou, 
která maratón na čínské zdi absolvo-
vala, také věnovala medaili do držby 

na podporu nevidomých. Působí i 
jako trasérka.  

„V té době jsem měl sen odběhnout 
nějaký půlmaratón, a ten jsem zvládal 
v Jihlavě. Pak jsem se dozvěděl, že se 
opravdu maratónu v Číně můžu účast-
nit,“ poznamenévá Ondřej. Neváhá 
ani minutu a nabídku přijal. 

Následně začíná poctivě trénovat 
a půl roku se věnuje převážně běhu. 
„Abych to zvládl,“ poukazuje. První 
maratón běžel v Praze letos v květnu, 
který absolvoval i třebíčský místosta-
rosta Pavel Pacal. 

Splnění snu
Posléze nastal den D, kdy Ond-

řej odlétá do Číny. „Odcestovali jsme 
v pátek 13. května a 21.května se běžel 
samotný závod,“ vzpomíná Ondřej. 
Netají, že když vstoupil na Velkou 
čínskou zeď, tak si uvědomil, že se 
mu splnil velký životní sen. Prožíval 
i pocity hořkosti, že si na zeď může 
jenom sáhnout a nemůže ji vidět. 

Nevidomý Ondřej pomohl Alešovi

Nejlepší žáky ze základních škol 
ocenilo město Třebíč v obřadní 
síni Malovaného domu za školní 
rok 2015/2016. Předání ocenění 
šestnácti žákům se ujala vedoucí 
odboru školství a kultury, Jindřiš-
ka Pánková.

Školy samy vybraly ty žáky, kteří 
nejenom vzorně plní svoje školní 
povinnosti, ale kteří reprezentují 
školu ve sportu, v hudbě, v mateř-
ském jazyce i cizích jazycích, 
matematice, zeměpisu, dějepisu, 
biologii, fyzice, chemii a dalších 
v různých vědomostních i spor-
tovních soutěžích. 

Všichni ocenění žáci dosahují 
vynikajících výsledků ve škole a na 
mnoha soutěžích a olympiádách.

Ocenili nejlepší žáky
V hodnocení Přívětivý úřad 2016 

skončila Třebíč v rámci Kraje Vyso-
čina na druhém místě. Zvítězil 
Žďár, třetí byly Moravské Budějovi-
ce. V České republice se do projek-
tu přihlásilo a zaslalo podklady 190 
obcí s rozšířenou působností z cel-
kových 220. 

Ministerstvo vnitra hodnotilo 
dostupnost úřadu pro návštěvní-
ky, aktivní a moderní komunikaci 
s občany, aktuálnost informací, dále 
například elektronický objednávko-
vý systém, aktuality, počet úředních 
hodin, pravidelně aktualizované 
webové stránky a aktivní profi l na 
sociálních sítích, zveřejňování pod-
kladů pro jednání zastupitelstva a 
následných zápisů z jednání, rozkli-
kávací rozpočet na webu i existence 
mapového portálu s databází map 
města různého zaměření.

„Třebíč bodovalo v prorodinné politi-

ce za Family Point i za přístup města 
k prorodinným aktivitám, což dokládá 
i úspěch Třebíče v projektu Obec přá-
telská rodině. Kladně se hodnotil také 
Senior Point, který má sídla v budo-
vě městského úřadu,“ uvedla radní 
Marie Černá.

„Na tomhle ocenění má svoji záslu-
hu i moje předchůdkyně Simeona Zik-
mundová, a zejména všichni zaměst-
nanci úřadu. Bez jejich odpovědného 
přístupu k práci bychom jej nezíska-
li,“ konstatoval tajemník městského 
úřadu Vladimír Kazda.

Zdůraznil, že se jedná o veliký 
závazek do budoucna. „Abychom si 
ocenění opravdu zasloužili,“ pozna-
menal. 

Poukázal, že je rád, že se měst-
ský úřad vydal správným směrem a 
ministerstvo vnitra to ocenilo. „Žďár 
je před námi a my ho chceme předstih-
nout,“ dodal tajemník Kazda. 

Třebíč skončila druhá

Ocenění za reprezentaci 
města a školy obdrželi: 

Andrea Holá, ZŠ Bartuškova 
Eliška Vrzalová, ZŠ Bartuškova
Kateřina Kutinová, ZŠ Benešova
Tobiáš Dvorský, ZŠ Benešova
Tomáš Němec, ZŠ Horka-Domky
Veronika Jičínská, ZŠ Horka-Domky
Tomáš Mezlík, ZŠ T.G.M.
Matěj Vláčil, ZŠ T.G.M.
Eva Chadimová, ZŠ T.G.M.
Julie Houzarová, ZŠ Kpt. Jaroše
Tereza Vechetová, ZŠ Kpt. Jaroše
Kateřina Mazalová, ZŠ Kpt. Jaroše
Patrik Žák, ZŠ a MŠ Kopce
Leona Kratochvílová, ZŠ a MŠ Kopce
Tomáš Zelený, ZŠ Týnská
Jiří Kolář, ZŠ Týnská

„Samotný maratón byl velice náročný. 
Museli jsme překonat 5164 kamenných 
schodů a každý byl jiný,“ naznačuje 
Ondřej. Velice ho potěšila přátelská 
atmosféra mezi všemi účastníky. Část 
maratónu vedla čínskými vesnicemi 
po prašných cestách. „Během závodu 
jsme se tam i podepisovali,“ říká Ond-
řej. Vzpomíná, že se mu kamarád 
smál, že je Ondřej jediný závodník, 
který se podepisuje za běhu. Všichni 
ostatní to zažijí až v cíli. 

Ondřej zdůrazňuje, že maratón 
neběžel kvůli rekordu, ale že si chtěl 
běh užít. „Dokázat si, že když si ně-
co vysníte, tak to jde,“ vysvětluje. Při-
pouští, že na konci závodu byl vyčer-
paný, běželo se za třiceti stupňového 
vedra. Síly mu dodal návrat zpět na 
zeď, i když opět musel zdolávat zmi-
ňované schody.   

Úsek do cíle se běžel z kopce. „Mys-

lel jsem si, že to bude v pohodě, ale 
běželo se hůř než do kopce,“ vzpomíná 
Ondřej. Doběh do cíle považuje opět 
za velice emotivní zížitek. Celý mara-
tón s trasérem zaběhli za šest hodin 
26 vteřin a byl 36. ve své kategorii. 
„Když jsme doběhli, byl jsem šťastný, 
ale hodně jsem přemýšlel. Uvědomil 
jsem si, kolik lidí mi pomohlo, abych 
mohl svůj sen uskutečnit,“ říká. 

Najednou ho napadlo, že by i on 
mohl někomu pomoci, aby si také 
mohl splnit svůj sen. „Proto jsem 
se rozhodl, že svoji pamětní medai-
li vydražím pro Aleška Dennera, který 
trpí svalovou dystrofi í,“ poznamenává. 
Doplňuje, že je fajn, když člověk ně-
co dokáže a ještě může pomoci něko-
mu druhému. Zvlášť když se s devíti-
letým Alešem setkal. „To mě ještě více 
utvrdilo v myšlence, že chci pomoci,“ 
podotýká Ondřej.

Nejsou lhostejní 
„Myslela jsem si, že už bude nemožné 

sehnat znovu milion korun, ale naštěstí 
se najde spousta lidí, kteří chtějí pomo-
ci a není jim Aleškův osud lhostejný,“ 
hodnotí úsilí všech lidí maminka Ale-
še Eva Dennerová.

Netají, že pro ni, zdravého jedince, 
je nepředstavitelné uběhnout mara-
ton a už vůbec ne na Velké čínské zdi. 
„Ondřej Zmeškal je neuvěřitelný bojov-
ník, a sám přes svůj handicap chce Aleš-
kovi pomoci. Velmi si vážím nejen toho, 
že tvrdě vydřenou medaili poskytne na 
dobré účely, ale také toho, jaký příklad 
a vzor Aleškovi předvedl,“ zdůrazňuje.

K podpoře Aleška vyzval začátkem 
května běžce z Vysočiny Pavel Pacal 
na Prague International maratonu. 
Sám uběhl maraton na pokraji kolap-
su. Na účet veřejné sbírky pro Aleška 
věnoval 15.540 korun.

„Ondru jsem potkal na třebíčském 
veřejném běhání, které se koná každou 
středu. Tam jsem se dozvěděl o jeho pří-
běhu, o jeho snu. Město mu na splnění 
tohoto snu přispělo,“ říká Pacal. Doslo-
va ho šokovalo, když ho Ondra po 
návratu sám vyhledal a přišel s myš-
lenkou pomoci postiženému Aleši 
Dennerovi. 


