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Lampiónový průvod prošel 
od Domu dětí a mládeže 
až na Karlovo náměstí. 

 Antonín Zvěřina

Vyrobit si vlastní lampión, a pak 
s ním kráčet setmělým Libušiným 
údolím až na třebíčské Karlovo náměs-
tí, to je, panečku, něco. A u toho roz-
hodně nesmíme chybět. Víme, že na 
náměstí zamíří ve čtvrtek 17. listopadu 
tři průvody. 

Jeden vyjde z předzámčí, druhý 
od Základní školy Týnská a třetí  od 
Domu dětí a mládeže z Boroviny. Jak 
už jsme naznačili, je to dobrodružství, 
kráčet Libušiným údolím, volíme pro-
to Dům dětí a mládeže. 

Uvnitř budovy je velice rušno, prů-
vod se má dát do pohybu v 17.15 
hodin, a tak děti za pomoci maminek 
a tatínků z lampióny fi nišují. Vždyť do 
odchodu zbývá už jen několik minut. 
K výrobě tentokráte slouží prázdné 
plastové láhve, které si vyrábějící zdobí 
podle své fantazie.

Začíná řazení
Po chvíli se průvod začíná řadit před 

objektem. Řadit, tak spíš se tam začíná 
shromažďovat. Přesně v 17.15 hodin je 
odstartováno. Ale nemusíte se obávat, 
nejednalo se o žádný závod, i když se 
několikrát natáhl od čela v nedohled-
no. Před úsekem, který není osvětlený, 
na nás čeká Roman Kadrnožka s měst-
ského kulturního střediska s pořádnou 
lucernou. Tou má účastníkům razit 
cestu přes, dá se říct, i trošku nebez-
pečný úsek. 

Pokud má Třebíč ještě nějaký další 
problém, který by se měl vyřešit, je to 
právě tahle trasa. Třeba se na to najde 
čas i potřebné peníze, a zejména vůle 
majitelů pozemků. 

Vydáváme se tedy do tohoto úse-
ku, a nejčastější věta, která je vyřčena, 
zní: „Pozor, kaluž!“ Samozřejmě, všem 
loužím se nelze vyhnout, a tak lituje-
me, že nemáme holínky či galoše.

Sláva, setmělý úsek končí, dostává-
me se do dosahu pouličních či spíše 
poparkových svítidel. Také blátivou 

LAMPIÓNY k 17. listopadu v Třebíči neodmyslitelně patří. 
 Foto: Antonín Zvěřina

Lidé si připomněli události 17. listopadu

POCHOD. Tradiční vycházka členů Svazu diabetiků – územní organizace Tře-
bíč, se uskutečnila v sobotu 12. listopadu. Účastníci se jako obvykle sešli na Kar-
lově náměstí před budovou radnice. Tentokrát pochodu nepřálo počasí, ženy ale 
od vycházky nedoradilo. Ženy z toho důvodu, že letos před radnici nepřišel jediný 
muž. Foto: Antonín Zvěřina

Diabetici se prošli Třebíčí
Víkend pro rodiny uspořádala zhru-

ba v polovině listopadu Poradna Ruth 
při Okresní charitě Třebíč. Původně se 
mělo jednat o pobytový víkend v Brt-
nici. Protože se ale nahlásili zájemci 
jen na určitě programy, poradna přesu-
nula víkend do Třebíče. 

„Dali jsme si za cíl podpořit vztahy 
v rodině. Jednalo se o dvoudenní akci, 
a program začal v pátek odpoledním 
adventním tvořením,“ vysvětlila Milu-
še Vybíralová. Následovala přednáška 
manželského páru z Brna. 

Poradna chce znát zpětnou vazbu 
účastníků, a ti vyplňovali dotazníky 
spokojenosti, kdy s touto přednáškou 
vyslovili naprostý souhlas. O den poz-
ději se uskutečnila akce s názvem Spo-
lečně dokážeme cokoliv. Jednalo se o 
soutěžní cestu pro rodiče s dětmi.

„Chtěli jsme, aby rodiny poznaly část 
Třebíče, takže jsme zamířili do Židovské 
čtvrti. U zajímavých míst následovalo 
plnění soutěžních úkolů. Prvotním úko-
lem byla výměna rolí manželů, kdy se 

muži měli vcítit do role ženy, a naopak,“ 
vysvětlila Vybíralová. 

Netajila, že účastníci toto velice často 
nedokázali. Na druhou stranu ji mrze-
lo, že celé akce se účastnil jen jeden 
muž. „Cestu jsme museli zkrátit, protože 
nám nepřálo počasí, a děti si stěžovaly, že 
je jim zima,“ poznamenala Vybíralo-
vá. Účastníci nesplněné úkoly dokon-
čili v prostorách poradny na Karlově 
náměstí. 

Otázka zněla: proč tak malá účast? 
„Víte, akce se zúčastnili lidé, kteří vědí, 
jak funguje Poradna Ruth, jaké má pro-
gramy. Původně jsme program připravi-
li pro účastníky manželských setkávání, 
bohužel neprojevili zájem,“ připustila 
Vybíralová. 

I to přimělo organizátory, aby akci 
přesunuli do Třebíče. „Nepřálo nám 
počasí, i to asi mnoho lidí odradilo. Také 
svoji roli sehrála nemocnost,“ naznačila 
Vybíralová. Sdělila, že něco takového 
poradna připravila poprvé, na žádost 
už zmiňovaných manželských párů.  
 -zt-

Rodinám nepřálo počasí  

MILUŠE VYBÍRA LOVÁ vydává pokyny před vycházkou po Třebíči.
 Foto: Antonín Zvěřina

cestu, bez zpevněného povrchu, střídá 
vyasfaltovaná komunikace. 

Nesmíme zapomenout sdělit, že 
někteří prozíraví účastníci si vzali svoje 
baterky, což jim cestu značně ulehčilo. 
Jedné skupince na cestu svítí postarší 
paní. „Babička má lucerničku proto, že 
kdyby se zatoulala, aby trefi la domů,“ 
vysvětluje její vnučka. 

Inu, nejen děti, ale i babičky se 
mohou zatoulat. V čele průvodu krá-
čí ředitelka Domu dětí a mládeže 
Jaroslava Pavlíčková. Ke koordinaci 
průvodu využívá mobilní telefon, je 
nad slunce jasné, že bez něj si dnešní 
život už nedokážeme představit.  

Vítězí ohleduplnost 
Několikrát se čelo zastavuje, aby se 

na ně dotáhli opozdilci. To je nejdů-
ležitější zejména před přechodem u 
Úřadu práce, aby se poměrně frek-
ventovaná vozovka snáz přecházela. 
To se nakonec všem zdaří za přispě-
ní ohleduplných řidičů. 

Procházíme průchodem mezi 
Komenského náměstím a Karlovým 
náměstím, a už jsme téměř u cíle. 
Organizátorky si mohou oddech-
nout, bezproplémový přechod od 
startu do cíle se podařil. 

Náměstí je slušně zaplněno, děti 
okukují lampióny svých „kolegů“, 
dospělí se dávají do družných hovo-
rů. 

Na posledním schodu sousoší sva-
tých Cyrila a Metoděje září několik 
svíček. A přibývají další, jednu z nich 
přináší i zastupitel za Břehy, Milan 
Šťastný. Hlavní proslov pronáší sta-
rosta Pavel Janata. Připomíná udá-
losti 17. listopadu 1939 i události 17. 
listopadu 1989. 

„V této neklidné době si víc než kdy 
jindy musíme uvědomit, že je potře-
ba svobodu a demokracii bránit,“ říká 
mimo jiné. Pak už dostává prostor 
písničkář Pepa Vala, který hraje a 
zpívá nejen písničky Karla Kryla, ale 
také Jaromíra Nohavici a Jaroslava 
Hutky. Slavnost končí zpěvem hym-
ny v podání pěveckého sboru Slunko, 
který v předchozích minutách zdárně 
sekundoval písničkáři. 

Slavnost končí. V hlavě se rojí vzpo-
mínky na rok 1989, kdy byl také sych-
ravý listopad, a kdy i v Třebíči se začal 
odvíjet boj za svobodu. Ne všechny 
nová doba naplnila dobrými poci-
ty, ale každá revoluce, i ta sametová, 
přináší naděje, někdy splněné, někdy 
nesplněné, jako běžný život. 


