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Šestka bude patrně šťastným čís-
lem Vítka Pokorného, vítěze sou-
těže Nej Mimi 2016. V té obdržel, 
jak jinak, číslo šest. Dvanáctý ročník 
uspořádalo Třebíčské centrum Klub 
miminko. Maminka Lucie netajila, 
že ji vítězství překvapilo. 

„Vůbec jsem o tom neuvažovala, že 
Vítek zvítězí. Dozvěděla jsem se to až 
tady,“ prozradila. Vítek je jejím prv-
ním potomkem, a rodina bydlí v Tře-
bíči. 

Maminka Lucie je nyní na mateř-
ské dovolené a velice si ji užívá. 
„Synovi je osm měsíců, a je s ním vel-
ká legrace. Třeba se snaží o první slův-
ka, a snaží se už i postavit,“ nastínila 
maminka Lucie.

Má radost, že syn vše bere s nadhle-
dem a stále se usmívá. Netajila, že 
samozřejmě na začátku byl nějaký 
pláč, ale s tím musí každá maminka 
počítat. 

„Nemyslím, že to u nás byl extrém. 
Ale první dva měsíce byly náročnější,“ 
usmála se.

Maminku velice mrzelo, že se 
vyhlášení nemohl zúčastnit i tatínek, 
který byl na služební cestě. „Samo-
zřejmě, že mu tuto informaci okamži-
tě sdělím,“ neztrácela Lucie dobrou 
náladu. A věří, že Vítek nebude jedi-
náček. 

„Myslím, že jeden sourozenec bude 
stačit,“ zasmála se. 

Lucie pracuje jako voják z povolá-

ní na náměšťském letišti, kam by se 
ráda vrátila. Upozornila, že už tam 
pracuje mnoho žen, takže to není 
jen mužská záležitost. Manžel je také 
voják, takže se přímo nabízela otáz-
ka, zda i Vítek bude vojákem. 

„To necháme na něm. Určitě ho bude-
me ve všem podporovat,“ odpověděla 
maminka Lucie. Že je Vítek živé dí-
tě, ukázal při vyhlašování výsledků, 
kdy mamince stačil částečně rozcu-
povat kytici. 

Na druhém místě za Vítkem skon-
čil František Šalda a třetí byla Marie 
Vohlídková. Ta se stala i vítězkou 
Nej Mimi sympatie.   -zt-

S osmiměsíčním Vítkem, vítězem 
mimi soutěže, je velká legrace
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Amatérskou fotosoutěž Nej-
MIMI pořádá Třebíčské cent-
rum jako jediné mateřské nejen 
na Vysočině, ale v celé repub-
lice. Vše nejen o soutěži jsme 
se dozvěděli od ředitelky Anny 
Machátové (A.M.) a organizá-
torky Marie Pokorné (M.P.).  

 Antonín Zvěřina

Takže kolikátý letos máte roč-
ník?

M.P.: Letos se koná dvanáctý roč-
ník amatérské soutěže Nej Mimi.  

Kdo se mohl letošního ročníku 
zúčastnit?

M.P.: Mohly se zúčastnit děti na-
rozené v loňském roce, tedy v roce 
2016. Podmínkou bylo donést foto-
grafi i dítěte do 31. ledna. Následně 
porota rozhodla o třech nejlepších 
snímcích. 

Jedná se o složitý úkol?
M.P.: Určitě. Všechny fotografi e 

jsou hezké, a musím říct, že k volbě 
porota přistupuje velice zodpovědně 
a nezaujatě. 

Můžete přiblížit doprovodnou 
akci?

M.P.: Jednalo se o Nej Mimi Sym-
patie. To je internetová soutěž, kdy 
do konce ledna lze poslat amatérskou 
fotografi i na mailovou adresu centra. 
Na webových stránkách a facebooku 
mohli lidé hlasovat. Vítěz získal celo-

roční vstupné do Klubu Miminko. A 
chtěli bychom poděkovat sponzo-
rům, kteří na ceny přispěli. 

Ceny jsou tedy jen pro vítěze?
A.M.: Ne, každý zúčastněný obdrží 

malý dárek. 

Jak vlastně tato soutěž vznikla?
A.M.: Úplně první ročník orga-

nizovala Iveta Ondráčková, dnešní 
koordinátorka Zdravého města na 
třebíčské radnici. Od té doby tra-
dici držíme a soutěž vyhlašujeme 
každý rok. Jako amatérskou foto-
soutěž, takže rozhodují fotografi e, 
nikoli vzhled miminka, protože ta 
jsou všechna krásná. 

Proč internetový doplněk?
A.M.: Rodičům už nestačilo jen 

nosit fota přímo do centra. Zazna-
menali jsme poptávku, že se chtějí 
účastnit i rodiče dětí, které nežijí pří-
mo v Třebíči. Máme účastníky z celé-
ho Kraje Vysočina. 

Kolikátý je to ročník pro vás?
M.P.: Celkem jsem organizovala 

devět ročníků. 

Máte informace, že by se něco 
podobného dělo v nějakém jiném 
rodinném centru na Vysočině či 
v republice?

A.M.: Jsou různé fotosoutěže, tře-
ba zaměřené na rodinu. Ale o žádné 
fotosoutěži miminek nemám infor-
maci. 

Pokud by mělo nějaké jiné cent-
rum zájem, poradili byste?

A.M.: Jsme hodně otevřené cen-
trum. Patříme k největším a nej-
zkušenějším nejen v kraji, ale celo-
republikově, a naše zkušenosti rádi 
předáváme dál. To stejné by určitě 
platilo o této fotosoutěži. 

Co vlastně můžete miminkům 
nabídnout?

A.M.: Každé pondělí organizujeme 
Klub Miminko pro rodiče s dětmi do 
roku a půl. Přivítáme i rodiče, které 
dítko teprve čekají. Poskytujeme veš-
keré informace pro budoucí rodiče, 
besedy s odborníky, přednášky. Jsme 
schopni zajistit sociální poradenství, 
i v oblasti zdravého životního sty-
lu. Můžeme poskytnout kontakty na 

odborníky nejen pro miminka, ale 
pro všechny děti. Každá rodina, která 
se na nás obrátí, najde u nás pomoc. 

Jaký registrujete zájem?
A.M.: Vedeme si pečlivé statisti-

ky. Zájem je stoupající, ale mění se 
zaměření. Ze začátku si tady rodiče 
chtěli s dítětem pohrát, nyní hledají 
specializované aktivity. My se samo-
zřejmě nezaměřujeme jen na mimin-
ka, ale i na děti vyššího věku. Rodiče 
si vychováváme, od těhotenství, přes 
miminka, batolata, až po předškolní i 
školní děti. 

Do kolika let sem tedy dítě může 
docházet?

A.M.: Třeba do patnácti let. A 
z těch se rekrutují naši brigádníci, a 
mají přípravu na školy se sociálním 
zaměřením. 

Jak se takové mateřské centrum 
fi nancuje?

A.M.: Máme vícezdrojové fi nanco-
vání. Od grantového systému Zdravé 
město Třebíč, přes grantový program 
Rodina a zdraví, a nově prevenci kri-
minality, zaměřenou na násilí jak na 
ženách, tak dětech a seniorech. Pak 
je to Kraj Vysočina, ministerstvo prá-
ce a sociálních věcí, a snažíme se být 
úspěšní i co se týče evropských pro-
jektů. Jsme partnery i v dalších pro-
jektech. Určitou částku tvoří příjmy 
od rodičů, i když tady je to spíš sym-
bolické. Pomáhají nám také dotova-
ná místa z Úřadu práce. 

Odměnili nejhezčí fota miminek

MAMINKA  Lucie se synkem Vítkem, 
vítězem amatérské fotosoutěže Nej 
Mimi 2016. 

 Foto: Antonín Zvěřina

Z Garáže ke hvězdám směřuje sedm 
mladých amatérských hudebních sku-
pin z Třebíčska. V rámci stejnojmen-
né soutěže, pořádané Městským kul-
turním střediskem v Třebíči, mohou 
posluchači převážně rockové muziky 
sami rozhodnout, která z kapel získá 
Cenu internetu. Hlasování probíhá do 
pondělí 6. března na webových strán-
kách střediska. 

Finálový večer s pěti vybranými 
skupinami se uskuteční v třebíčském 
Národním domě v sobotu 18. břez-

na. Posluchači v sále vyberou laureá-
ta Ceny diváků, a odborná porota pak 
absolutního vítěze nultého ročníku 
soutěže. Vítěz na internetu získá smlou-
vu na honorované vystoupení na akci 
Slavnosti tří kápí, v srpnu 2017, vítěz 
ceny diváků při jejich hlasování na 
fi nálovém večeru poukaz na tvorbu 
nahrávky v profesionálním nahrávacím 
studiu na dva dny, vítěz ceny odborné 
poroty poukaz na nákup hudebních 
nástrojů nebo techniky v hodnotě 20 
tisíc korun. -zt-

Uskuteční se soutěž kapel

Zdravé město Třebíč zve na přednáš-
ku u příležitosti Světového dne zdraví 
na téma Všechno, co jste chtěli vědět o 
léčení, a báli jste se zeptat. Uskuteční se 
v pátek 31. března od 16 hodin v klubu 
Hájek, nad bazénem Laguna. 

Slova se ujme MUDr. Jarmila Klí-
mová. Lékařka vystudovala lékařskou 

fakultu Univerzity Karlovy v Plzni. 
Pracovala jako psychiatr ve státních 
zdravotnických institucích. V roce 
2004 založila Konzultační a terapeutic-
ký institut Praha. Nyní patří mezi špič-
ku v oboru psychosomatiky. Dívá se 
pacientům na jejich duši, aby pomohla 
uzdravit jejich tělo.   -zt-

Centrum podpory rodin Ruth při 
třebíčské charitě zve na přátelská setká-
ní žen různého věku na různá téma-
ta. Ve středu 8. března se v prostorách 
centra na Karlově náměstí uskuteč-
ní setkání na téma Papírové kouzlení. 
Koná se od devíti do jedenácti hodin. 

V úterý 14. března program při-
pomene svátek Rút. Má název Ost-
rov Roth, a začíná od devíti hodin v 

prostorách centra opět na Karlově 
náměstí. Od devíti do dvanácti hodin 
vizážistka Pavlína Nová ukáže návštěv-
níkům, jak pečovat o pleť. 

Od 15.30 hodin začne zážitkový 
program Ostrov pro rodiče a prarodi-
če s dětmi. Setkají se s Robinsonem, 
mohou se proměnit v domorodce, a 
poslat vzkaz v láhvi dalším troseční-
kům.  -zt-

Centrum oslaví svátek Rút

Pohled na duši léčí tělo


