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Třebíčská autorka psala pohád-
ky především pro svou sestru. 

 Miroslava Čermáková

Pohádky z Albeře. Tak se jmenuje 
kniha pohádkových příběhů, kterou 
jako svoji prvotinu vydala vlastním 
nákladem třebíčská autorka Marie 
Špačková. Ilustrovala ji Šárka Ziko-
vá.

Autorka knihy se narodila v Jindři-
chově Hradci. Sama o sobě říká, že si 
postupně plní svoje sny.

„Vždycky jsem chtěla bydlet ve měs-
tě, bydlím v něm i teď, a v to v krás-
né Třebíči. Přála jsem si letět balonem 
nad Karlštejnem, stalo se. Podívat se 
pod mořskou hladinu v ponorce. Spl-
nilo se mi to dokonce dvakrát!“ raduje 
se Marie Špačková. Prozradila i další 
splněná přání. 

Přestože se bojí výšek, tak v 55 
letech skočila s padákem z výšky 
čtyř tisíc metrů z tandemu, a volným 
pádem po hlavě letěla dokonce sko-
ro dvě minuty rychlostí 216 km/h. 
„Je to zážitek na celý život,“ konstatu-
je Marie. 

Jako mladé děvče si přála zpívat 
s kapelou, a Třebíčané i lidé z okol-
ních vesnic vědí, že i tohle se jí spl-
nilo. 

„Zpívám pro lidičky už třicet let. 

Marie Špačková si splnila další 
sen. Vydala knihu pohádek

AUTORKA  Marie Špačková pracovala jako ošetřovatelka a terapeutka v Domo-
vě důchodců.   Foto: Mirka Čermáková

HISTORICKÝ vagón, kterým se legionáři přepravovali po Transsibiřské magis-
trále.   Foto: Mirka Čermáková

Legiovlak připomínal na třebíč-
ském vlakovém nádraží po dobu pěti 
dnů osudy českých legionářů a jejich 
zásluhu o vznik samostatného státu. Je 
to vlastně malé legionářské muzeum 
na kolejích.

Jedná se o projekt obce legionářské 
a připomíná 100. výročí boje česko-
slovenských legií za samostatný stát. 
Souprava třinácti zrekonstruovaných 
historických vagónů projede do roku 
2020 celou Českou republiku i Slo-
vensko. 

Legionáři se vlakem přepravo-
vali napříč Ruskem po Transsibiřské 

magistrále. Proto byl důležitý i ubyto-
vací vagon – těpluška.

„Jsem moc rád, že hned první den, kdy 
jsme legiovlak v Třebíči přivítali, mířilo 
k němu několik střední škol. Čím je his-
torie názornější, tím je to lepší,“ konsta-
tuje místostarosta Milan Zeibert. 

„Byl jsem se také podívat, protože mě 
velice zajímá historie. Je dobře, že se tu 
legiovlak zdrží tak dlouho a věřím, že 
toho využijí zejména školy. Některé tam 
už byly první den. Mládeži je nutné his-
torii připomínat,“ mínil Zdeněk Holča-
pek z Třebíče. -mič-

O prohlídku legiovlaku 
byl velký zájem

Dokonce se mi vyplnilo i přání zpívat 
v televizi v Caruso-šou. Chtěla jsem 
hrát na kytaru, tak jsem se to ve tři-
nácti letech naučila sama, a hraji na ni 
dodnes,“ říká. 

Marie Špačková pracovala několik 
let jako ošetřovatelka, a později jako 
rehabilitační terapeutka v Domově 
důchodců manž. Curieových v Tře-
bíči. S kytarou tam byla oblíbená 
jako muzikoterapeutka. V současné 
době vystupuje s manželem, hrají-
cím na klávesy a harmoniku, jako 
duo.

„Celý život jsem toužila napsat 
knížku, a jsem šťastná, že teď držím 
v rukou pohádkové příběhy, které se 
odehrávají v krásné vesničce Albeři 
v České Kanadě u Nové Bystřice, kam 
jsem jezdívala na prázdniny k babič-
ce,“ upřesňuje autorka a dodává: 
„Knížku věnuji vzpomínce na babičku, 
která byla samá legrace a také ráda 
zpívala. Pohádky jsem ale psala pře-
devším pro moji sestru, která zemřela 

v nedožitých čtrnácti letech na rako-
vinu. Byly jsme si moc blízké.  Mnohé 
z toho, co se v pohádkových příbězích 
odehrává, jsme spolu jako děti u babič-
ky v Albeři zažily.“ 

Ilustrátorka Šárka Ziková si v Albe-
ři koupila chalupu. Proto se s Marií 
Špačkovou poznala. Dlouhodobě se 
věnovala animované tvorbě a jako 
výtvarnice vytvořila ve Studiu Jiří-
ho Trnky řadu loutkových fi lmů a 
večerníčků.

Pohádky z Albeře autorka pokřtila 
23. října v Městské knihovně v Nové 
Bystřici. 

Uvažuje ale o tom, že by v Třebíči 
uskutečnila autorské čtení. Závěrem 
prozradila, že má rozepsanou další 
knihu pohádek. 

V Bartuškově ulici v městské části 
Borovina probíhá výstavba nového 
parkoviště. Chodci i řidiči se nevy-
hnou omezení v místě chodníku i 
vozovky. 

Podle smlouvy, kterou město uza-
vřelo s fi rmou Klee, by měly práce 
skončit v polovině listopadu. Nákla-

dy se vyšplhají zhruba na 1,5 milio-
nů korun. 

Vznikne za ně patnáct nových par-
kovacích míst, a také přístupová 
komunikace v místě, která je v sou-
časné době travnatou plochou mezi 
hřištěm a chodníkem podél ulice.
 -mič-

Naučná stezka, nazvaná „Horni-
ny a minerály Třebíče a okolí“, byla 
otevřena 19. října v areálu Katolic-
kého gymnázia Třebíč. Představu-
je patnáct druhů hornin a minerálů 
s odborným textem na dřevěných 
tabulích, které nově lemují cestu od 
vchodu do areálu školy po budovu 
tělocvičny.  -mič-

Cesta s minerály

Nové parkoviště v Borovině

Pohádky jsem ale 
psala především 
pro moji sestru.

Dotace na UNESCO 
Radní schválili podání žádosti o 

dotaci na zpracování a aktualiza-
ci Management plánu pro město 
Třebíč. „Jedná se povinný dokument 
ohledně památek UNESCO,“ upozor-
nil starosta Pavel Janata. V případě 
Třebíče se jedná o jeho aktualizaci. 
„Protože je možnost získat na zpraco-
vání dotaci, o příspěvek jsme požáda-
li,“ dodal Janata.   -zt-

Třebíčská autorka pěti generač-
ních novel Mirka Čermáková vydává 
malou sbírku básní, nazvanou Nála-
dy. Obsahuje výběr poezie, která 
vznikala od gymnazijních let.

„Vybrala jsem jen to nejlepší. V šup-
líku jsem měla spoustu básní, některé i 
ručně psané, a už bylo na čase uspořá-
dat některé do sbírky. Vydání jsem opět 
zadala Amaprintu Kerndl. Náklad je 
pouze pro moji potřebu, do knihku-
pectví nepůjde. Kdo bude mít o sbírku 
zájem, najde ji u mě, a může si ji kou-

pit na křtu,“ říká autorka.
Malou brožurku obohatila ilustra-

cemi Jitka Fischerová. 
„Pracovaly jsme spolu v městském 

kulturním středisku. Jitka je velmi 
talentovaná výtvarnice,“ oceňuje 
Čermáková.

Křest sbírky se uskuteční v pátek 
3. listopadu v 18 hodin v Expozici 
Franta v Městském kulturním stře-
disku Třebíč. Sbírku autorce pokřtí 
nonsensový básník Miroslav Koupil.

 -pk-

M. Čermáková jako básnířka


