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Ve fabrice bude sraz...
(Dokončení ze str. 1)

Dalším zajímavým zpestřením 
bude výstava obuvi, která vznikala v 
éře socialismu v Borovině a kterou 
dodá sběratel Juraj Šuška. 

Děti se mohou těšit na velké lout-
kové divadlo, kdo bude chtít, bude 
se moci svézt legendární Tatrou 603 
či v bryčce, v Alternátoru bude při-
praven speciální program. Chybět 
nebudou ani známí Boroviňáci.

„Zatím účast přislíbila paní euroko-
misařka Věra Jourová, která za Boro-
vinu hrávala i házenou. Věřím, že při-
jedou i herci Miloslav Mejzlík a Jiří 
Pecha. A hlavně že přijde každý, kdo 

má s Borovinou něco společného a že s 
sebou přivede své děti, vnoučata a třeba 
i pravnoučata, aby jim ukázal, jak to v 
Borovině a ve fabrice tehdy žilo. Tako-
vé setkání tu ještě nebylo, takže se zde 
potká řada známých, kteří se neviděli 
třeba desítky let,“ zamýšlí se nad hlav-
ní myšlenkou celé akce Krčmář.

O příchozí bude dobře postaráno. 
V budově, kde probíhají trhy, budou 
připraveny stovky míst na sezení, 
v případě dobrého počasí se bude 
sedět i venku, chybět nebude ani 
občerstvení, po celý den bude hrát 
dechový orchestr Horanka. 

Den pro úsměv uspořádal opět 
s úspěchem třebíčský Denní 
rehabilitační stacionář. 

 Antonín Zvěřina

Den pro společný úsměv, tak se jme-
novala akce, která se uskutečnila ve 
středu 8. června v areálu Denního reha-
bilitačního stacionáře v Družstevní ulici 
v Třebíči. Bohatý program zahájil krát-
ce po deváté hodině ředitel stacionáře 
Karel Halačka.  

„Bylo by dobré, kdybychom se na sebe 
neusmívali jenom dnes, ale každý den,“ 
naznačil. Následně přivítal radní Marii 
Černou ze město Třebíč, které stacio-
nář zřizuje, a také zástupce Rotary klubu 
Třebíč Jaromíra Baráka. 

„Jako téměř každý rok nám opět přispě-
li na provoz našeho zařízení,“ zdůraznil 
Halačka. Mezi pozvanými se ocitl také 
Petr Ontolčik. „Ve svém věku dokázal, že 
i děti jsou schopné sociálního cítění,“ podo-
tkl Halačka. 

Vysvětlil, že Péťa našel peníze a sám 
přišel na nápad věnovat je stacionáři. 
„Čeká vás krásný den a nechci program 
zdržovat delším proslovem,“ konstatova-
la Černá. Poděkovala organizátorům i 
všem, kteří na provoz stacionáře přispí-
vají. Dále se ujal slova Barák, který při-
nesl šek na téměř 140 tisíc korun. „Tře-
bíčský Rotary klub tady reprezentují i dvě 
studentky z výměnných pobytů. Jedna 
pochází z Jižní Koree a druhá z Th ajska,“ 
poznamenal.

Všichni přítomní se společně usmívali

BRZY po ránu se improvizované hlediště ve stacionáři zaplnilo diváky. 
 Foto: Antonín Zvěřina

 Posláním Denního rehabilitačního sta-
cionáře je poskytování kvalitních sociálních 
služeb svým uživatelům. Na I. oddělení se pra-
covníci starají o žádoucí rozvoj uživatelů po 
stránce léčebné, preventivní, psychologické, 
logopedické, ortoptické a sociální tak, aby byli 
schopni zvládnout povinnou školní docházku. 

Na II. oddělení vedou uživatele k co nej-
větší samostatnosti a nezávislosti. Pomáha-
jí jim při uspokojování sociálních a kulturních 
potřeb, aby mohli maximálně možně prožít 
plnohodnotný život.

Každému klientovi se stanoví konkrétní 
individuální plán se zřetelem k jeho speci-
fi ckým potřebám, věku, jeho schopnostem, 
druhu a stavu postižení a možnosti léčebného 
a výchovného působení při zachování vlivu 
rodiny. Cílem tohoto plánu je zařadit klienta 
co nejvíce do běžného života.

Poslání stacionáře

Poukázal, že klub kromě podpory 
mnoha projektů také organizuje výměn-
né pobyty středoškoláků. Do Třebíče 
přijeli čtyři ze zahraničí a čtyři studen-
ti z Třebíče zamířili do různých zemí. 
„Stacionář podporujeme dlouhodobě. 
Pokud si dobře pamatuji, v roce 2009 
jsme podpořili pořízení agroterapeu-
tického pracoviště zhruba za 450 tisíc 
korun,“ naznačil. 

Rotary klub dále pomohl částkou 
900 tisíc korun na nákup vozu Ford 
Tranzit a zřízení dětského hřiště. 
Barák vysvětlil, že letošní částku klub 
získal z tradiční dražby děl regionál-
ních autorů. „Tu organizujeme před 
Vánocemi společně s koncertem,“ dopl-
nil. 

Slovo následně dostal malý Petr. „Šel 
jsem ze školy a na zemi jsem našel sto-
korunu. Přišel jsem domů a řekl jsem to 
mamce. Ta mi řekla, že lehko vydělané 
peníze nepřinášejí štěstí,“ vyprávěl. Pro-
to se společně s maminkou rozhodli, 
že tyto peníze věnují stacionáři.

Pak Karel Halačka všem představil 
svého synovce Michala Halačku, který 
celý den akci nikoli poprvé modero-
val. „Vždycky se na tuto akci moc těším. 
Je tady výborná atmosféra a líbí se mi i 
celý program,“ uvedl Michal. 

Připomněl, že Den pro úsměv se 
v prostorách stacionáře koná podru-
hé, ale předcházelo jim pět sportovních 
dnů. Po úvodu nastala den plný her, tan-
cování, hudby, a především úsměvů.    

Také Třebíč bude mít svoje 
zastoupení na letních olympij-
ských hrách v Rio de Janeiru. Do 
sestavy české výpravy se nomi-
noval desetibojař Jiří Sýkora.

Je to vaše první olympiáda, jak se 
na ni těšíte?

Těším se na ni moc. Věřím, že si ji 
poradně užiji. Sny se mi plní dřív, než je 
stíhám snívat.  

Co by pro vás bylo úspěchem?
Úspěchem je již účast, ale budu bojo-

vat, aby to samozřejmě dopadlo co nej-
lépe. Myslím si, že první šestnáctka by 
byla super.

Neobáváte se nákazy zika? 
Jistě, že se obavám, ale věřím, že česky 

olympijský svaz je připraven udělat vše 
pro to, aby nepřišly žádné problémy. 

Budete mít čas prohlédnout si 
například město?

Bohužel moc ne. Přijedu deset dní 
před závodem, což se může zdát dost, 
ale aklimatizace a trénink ještě spolu s 
bezpečností v Brazílii nasvědčují tomu, 
ze uvidím stadiony a hotel. Tak už to 
bývá.

Na otázky Třebíčských novin 
odpověděl také překážkář Petr 
Svoboda. 

Kolikátá je to vaše olympiáda?
Olympiáda v Riu je moje druhá, 

první Olympiáda byla v Pekingu a 
zanechala ve mě velký dojem.

Jak se na ni těšíte?
Na olympiádu se moc těším, pro-

tože si přeju zakleknout do bloků v 
takové atmosféře, kterou vytváří jen 
olympiáda. Zároveň to je v exotické 
zemi, kam jsem se vždy chtěl podí-
vat.

Jaký úspěch by vás potěšil?
Chtěl bych se dostat mezi 16 nej-

lepších na světě, do semifi nále.

Neobáváte se nákazy zika?
Vůbec, v Brazílii je zimní období a 

podle lékařského týmu, který je již na 
místě, a podle jejich sdělení, potka-
li zatím pouze dva komáry. V celém 
týmu jsme vybaveni repelenty.

Budete mít čas prohlédnout si 
například město?

To se uvidí na místě, podle aktuál-
ního bezpečnostního stavu ve městě. 
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