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Věci do dražby věnovali i popu-
lární osobnosti, většina oslove-
ných se ale neozvala.  

 Antonín Zvěřina

Sekáč trochu jinak, akci s tímto 
názvem v polovině září uspořádal 
Paprsek naděje při třebíčské chari-
tě ve svých prostorách v ulici Gen. 
Sochora. Pracovnice Paprsku ji letos 
připravily poprvé.

„Bylo to na podnět vedení chari-
ty, abychom naši činnost představi-
ly. Chtěly jsme uspořádat něco, co nás 
bude bavit. Protože rády nakupujeme 
v sekáčích, rozhodly jsme se pro tuto 
formu,“ vysvětlila koordinátorka rea-
lizace projektu Paprsek naděje Jin-
dřiška Šmejkalová.

Připustila, že původní záměr uvažo-
val o malé akci, která se postupně 
rozrůstala. Původně se mělo jed-
nat pouze o prodej oblečení. „Pak 
nás napadlo oslovit známé osobnosti 
a získat od nich do dražby jejich věci,“ 
vzpomínala Šmejkalová. 

Kulturní program 
Pořadatelky si uvědomily, že musí 

také lidem nabídnout určité zázemí, 
i kulturní program. Dalším bodem 
programu se tak stala módní přehlíd-
ka za pomoci studentů Katolického 
gymnázia. „Takže se nakonec jedna-
lo o poměrně velkou akci,“ podotkla 
Šmejkalová. 

Oblečení Paprsek získával pomo-
cí darů. „Neoslovily jsme veřejnost, a 
přesto se nám sešlo obrovské množství 
oblečení. Něco věnovali pracovníci cha-
rity, s dary přicházeli kamarádi, tako-
vé množství jsme vážně nečekaly,“ při-
pustila Šmejkalová. 

Netajila, že Paprsek naděje uvažu-
je, že v příštím roce akci zopakuje. „I 
když jsme si původně říkaly, při všech 
starostech, že nikdy více,“ pousmála se. 
Úspěch ale organizátorky přesvědčil, 
že má cenu Sekáč trochu jinak zopa-
kovat. 

Pokud jde o oblečení, které zbylo, 
pracovnice ho vytřídí a pěkné kous-
ky si ponechají právě pro příští roč-

ník. „Divadelní soubor Ampulka pořá-
dá ve svých prostorách podobnou akci 
na podporu psího útulku (akce se koná 
v sobotu 30. září od 16 do 20 hodin, 
pozn. red.), chceme jim něco věnovat,“ 

NÁVŠTĚVNÍCI Sekáče trochu jinak měli z čeho vybírat. 
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Zisk pomůže klientům Paprsku naděje
 Posláním Paprsku naděje – Centra 

služeb pro podporu duševního zdraví 
Třebíč je umožnit bezplatně a dobrovol-
ně využívat službu sociální rehabilitace 
dospělým lidem s duševním onemoc-
něním. Vytváří bezpečné a přátelské 
prostředí pro setkávání a komunikaci, 
poskytuje duchovní podporu. 

Pomáhá a podporuje řešení konkrét-
ních problémů, při nácviku a rozvoji 
schopností a dovedností, které mohou 
vést k samostatnému zvládání každo-
denního života. 

Službu poskytuje v prostorách Paprsku 
naděje, v přirozeném prostředí uživatelů 
služby, nebo na jiném dohodnutém mís-
tě. Cílovou skupinou jsou lidé z regionu 
Třebíčska ve věku 18 až 70 let, trpící 
duševním onemocněním, kteří potřebují 
získat schopnosti a dovednosti k samo-
statnému zvládání každodenního života. 
Služby jsou zdarma. 

Paprsek naděje

MAMINKA  získala pro svého manžela originální sparťanský dres.
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Večery se zaměří 
na partnerské vztahy

Manželské večery pořádá v říjnu a 
v listopadu Centrum podpory rodin. 
První setkání s názvem Pevné zákla-
dy, se ve středu 11. října od 17.30 
do 20 hodin uskuteční ve vyhlídko-
vé restauraci Panorama v Třebíči na 
Karlově náměstí. 

Další se konají v sídle Centra Ruth. 

Ve středu 25. října má setkání název 
Umění komunikace, ve středu 1. lis-
topadu Řešení konfl iktů, a ve středu 
15. listopadu Síla odpuštění. Lekto-
ři Pavel a Míla Bajerovi rádi cestují, 
hrají spolu tenis, realizují vztahové 
kursy a vedou spolu často rozhovory 
o vztazích mezi muži a ženami. -zt-

Do Týdne knihoven, který se usku-
teční od pondělí 2. do úterý 10. října, 
se také letos připojí třebíčská městská 
knihovna. Letos se jedná o 21. ročník. 
Na co se mohou těšit návštěvníci tře-
bíčské knihovny?  

Pracovníci připravili žánrově velice 
pestrý program - besedy, přednášky, 
koncerty, divadlo, registrace zdarma i 
amnestie upomínek. Knihovnu navští-
ví například spisovatel a publicista Jiří 
Padevět, autor řady významných pub-
likací zabývajících se životem a pomě-
ry v protektorátní a poválečné době v 
Československu. 

Přijedou i oblíbené autorky dětských 

knížek Daniela Krolupperová a Vero-
nika Válková.  Z monarchie do repub-
liky na křídlech hudby a poezie se 
zájemci přenesou s Viktorem Velkem 
a Ostravskou bandaskou, a 9. výročí 
založení Francouzského klubu osla-
ví návštěvníci s brněnskou kapelou 
Django Jet.

Třebíčská bylinkářka Ludmila Horá-
ková přiblíží účinky drahých kamenů 
na tělo, a přijede i známý chiroprak-
tik Vinci László.  Nejen Týden kniho-
ven, ale i Den seniorů oslaví přítom-
ní s herečkou Zdenou Herfortovou, 
kterou je známá z oblíbeného seriálu 
Četnické humoresky.   -zt-

Týden knihoven nabídne 
pestrý program

Seminář Jak jíst zdravě pořádá Centrum podpory rodin Ruth v pondělí 9. 
října od 17 hodin ve svých prostorách na Karlově náměstí v Třebíči. Pomůže 
účastníkům orientovat se v této oblasti nejen v teoretické rovině, ale přine-
se i praktické zkušenosti ve formě přípravy pokrmů spojené s ochutnávkou 
potravin, připravených zdravě a nutričně vyváženě. 

Beseda na téma Závislosti a jak s nimi žít, se koná ve stejných prostorách 
v úterý 24. října od 17 hodin. Zájemci se zorientují v typech nejčastěji zne-
užívaných návykových látek, a příznacích, které vyvolávají. Přiblíží důvody, 
proč se lidé stávají závislými a odkáže na systém odborné péče.  -zt-

Centrum pořádá dvě přednášky

nastínila Šmejkalová. 
Část oděvů obdrží sdružení Vrátka, 

část poputuje do charitního šatníku. 
„Určitě nechceme nic vyhazovat,“ zdů-
raznila Šmejkalová. Pokud jde o 
osobnosti, Paprsek jich oslovil veli-
ké množství. „Bylo těžké na ně získat 
kontakty, a málo z nich zareagovalo,“ 
přiznala Šmejkalová. 

Pochválila herečku a zpěvačku 

Olgu Lounovou, podepsaný dres 
poslala Martina Sáblíková, předměty 
věnovala i třebíčská hokejová legen-
da Oldřich Válek. Celkem Paprsek 
získal včetně sponzorských darů asi 
47 tisíc korun. 

Zisk překvapil
„Předpokládáme náklady zhruba 

jedenáct tisíc korun, takže čistý zisk 
bude 36 tisíc korun,“ spočítala Šmej-
kalová. Netajila, že částka organizá-
torky mile překvapila. Motivací pro 
další ročník se staly i kladné reakce 
klientů. 

Těch nyní Paprsek eviduje při-
bližně pětašedesát. „Spolupracujeme 
s psychiatry, jezdíme do psychiatric-
kých léčeben v Jihlavě a v Jemnici. Tak 
prezentujeme naše služby. Lidé si také 
vzájemně řeknou, co nabízíme. Kaž-
dou středu umožňujeme od 17 hodin 
pobyt i lidem s duševním onemocně-
ním, kteří nejsou přímo klienty našeho 
zařízení,“ poukázala Šmejkalová.     

Pokud jde o zmiňovaný zisk, Papr-
sek jej využije ve prospěch klientů. 
Hodlá v prostorách zřídit chráněné 
byty, nyní se řeší projekt a potřeb-
né fi nance. Peníze by pak mohly 
posloužit na jejich vybavení. „Urči-
tě nám pomohou,“ dodala Jindřiška 
Šmejkalová.  


