
Vladimír MALÝ 
– místostarosta

Mě vždy nejvíc potěší, když 
se sejde celá rodina pospolu. 
Všechny děti, co máme, jsou 
dospělé, máme tři vnučky, a 
všichni bydlí poměrně daleko 
od Třebíče. V době Vánočních 
svátků se u nás všichni postup-
ně potkáme.

Marie DOČKA LOVÁ 
– ředitelka Městské 

knihovny Třebíč 
Materiální věci ani exotic-

ké zájezdy mne neberou, a tak 
si přeji ty nejobyčejnější věci - 
zdraví pro všechny blízké, vřelé 
objetí bez zbytečných slov, skle-
ničku vína, a po Štědrém veče-

ru celé dopoledne v županu. A taky to, že několik 
dní neuvidím rolovat pracovní e-mailové zprávy 
a vyskakovat úředního šimla.

Michal Miki LUKÁČ 
– principál DS Ampulka

Největší radost mi na Vánoce 
udělá setkání s rodinou, s přáte-
li. Netajím, že také cukroví. To 
zkrátka k Vánocům patří.

Naďa DOBEŠOVÁ 
– mistryně světa 

v kuželkách
Největší radost mi udělá, když 

se Vánoc dožiju ve zdraví. Ono 
to sice zní jako klišé, ale všich-
ni víme, co se kolem nás dě-
je. Takže dožít se vůbec rána, a 
dožít se Vánoc, a mít kolem se-
be zdravé všechny své blízké, to 

je ta největší radost a pohoda.

Pavel PACAL 
– neuvolněný radní MěÚ 

Třebíč a náměstek 
hejtmana KÚ Vysočina

Největší radost mi udělá, když 
na Vánoce napadne hodně sně-
hu. Taková vánoční procházka 
ve sněhové nadílce nemá zkrát-
ka konkurenci. Mám rád běžky, 

a k nim sníh patří.

Jarka PAVLÍČKOVÁ 
– ředitelka DDM Třebíč

Radost o Vánocích? Tu mi 
udělá klid, štěstí, pohoda s rodi-
nou a přáteli.

Pavel Hlaváč 
– výtvarník, hudebník, 

zpěvák
No, mě by udělala radost 

spousta věcí. Samozřejmě 
setkání s rodinou a přáteli, a 
aby mi nevysychaly barvy... a 
hlavně bych si přál, aby mi Ježí-
šek donesl takovej ten hrnec, 

jak se v něm  vaří  mé milované špagety.  Jo, a 
abych nebyl moc skromnej, tak trochu toho zdraví.

Marie ČERNÁ
 – místostarostka Třebíče

O Vánocích se nejvíce těším 
na rozzářené oči našich vnou-
čat, letos s námi bude jeden 
vnouček přímo na Štědrý 
den, ostatní přijedou na Boží 
hod,  také se těším na slav-
nostní bohoslužby v někte-
rém z našich kostelů, krásné 

betlémy a vánoční koncerty. A na klidnější dobu 
mezi svátky, kdy jsme více spolu, a potkáváme se 
i při rodinných návštěvách.

Milan ZEIBERT 
– místostarosta Třebíče

Mne těší Vánoce celé. Můžu 
být s manželkou a s dětmi, 
kterým je letos deset let, čili 
jsou pro prožívání Vánoc v 
tom nejlepším věku. Takže 
moje největší radost je, když 
pozoruju tu jejich radost …

Anna MACHÁTOVÁ 
– předsedkyně 

Třebíčského centra
Co mi udělá největší radost o 

Vánocích? Každá chvilka, kdy 
budeme jako rodina pohroma-
dě. Když budeme společně kou-
kat na pohádky a užívat si poho-
du. Před Vánocemi se nejvíce 

těším na všechny ty vánoční koncerty, na které 
pravidelně chodíme, a kde si nejvíc uvědomuje-
me, jak nádherný čas to je. A taky moc doufám, 
že si stihneme koupit novou troubu, abychom si 
s dcerami mohly užít společné pečení vánočních 
dobrot.

Petr MEJZLÍK 
– triatlonista

Radost mi udělá, když budu 
zdravý a shodím nějaká ta kila. 
Vždycky mívám kolem 90 kil, 
tak abych měl aspoň o pět méně. 
Každoročně jsme na Vánoce 
jezdili na závody do Izraele, ale 
tentokrát nejedeme. Bude těžké 
udržet si váhu, protože mám rád 
cukroví.

 Připravila: -mič-
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Emanuel RA NNÝ 
– malíř a grafi k

Největší radost mi o Vánocích 
udělá přítomnost tříleté vnuč-
ky Julie a desetiletého vnuka 
Jakuba. Přijedou z Prahy, a dům 
s nimi ožije. Vnukovy čmáranice, 
které vytvořil v pěti letech, by se 
tehdy daly vystavovat. Uvidíme, 

jakým směrem se jednou vydá. Dalším dárkem je 
to, že dcera má v Galerii Pod radnicí výstavu obra-
zů.

Jaromíra HANÁČKOVÁ 
– ředitelka MKS Třebíč

Nemohu zapomenout na půl-
noční mši v kostelíku v Hor-
ní Stropnici u Nových Hradů. 
Kostel je to prastarý, románsko-
gotický, zvenku i uvnitř nádher-
ně autentický, s očazenou stře-
dověkou klenbou, vyřezávanými 

lavicemi, s původními sochami a oltáři. 
Stojím nahoře na kůru, dole jen pár desítek lidí – 

v tomhle kraji se moc nevěří. Kněz z novohradské-
ho kláštera servitů  mluví špatně česky, mladý var-
haník vedle mě energicky vyluzuje monumentální 
tóny z prastarého nástroje a neškoleným hlasem 
zpívá koledu Narodil se Kristus Pán. Stíny hoří-
cích svící se mihotají v průvanu po zdech, kadidlo 
voní. Venku po mši si pak všichni podáváme ruce, 
usmíváme se na sebe, fouká studený vítr a nebe je 
plné hvězd tak, jak to bývá jen v Novohradských 
horách…….. 

Tak tenhle zážitek bych si ráda zopakovala. 

Pavel JANATA 
– starosta Třebíče

V poslední době mi o Vánocích 
dělá největší radost, když se nám 
s mou ženou podaří setkat se 
s dětmi, vnoučaty, zkrátka když 
se uvidí celá naše velká rodina. 
Ke Štědrému večeru patří účast 
na půlnoční mši svaté, a v dal-

ších dnech právě to setkávání ve sváteční vánoč-
ní atmosféře. Na to se vždy těším a z toho čerpám 
energii do celého dalšího roku.

Lucie ŠERKOVÁ 
- manažerka prevence 

kriminality a protidrogová 
koordinátorka, tisková 

mluvčí MP Třebíč
Mně na Vánoce dělá největ-

ší radost, když vidím radost 
v očích mé dcery Justýnky, a také 
to, že se u stromečku potkáváme 
s celou širokou rodinou, včet-

ně babiček i prababičky. Po vánočním shonu jsou 
sváteční dny plné radosti z pohody, setkávání se 
s přáteli, i z odpočinku. Doufám, že letos počasí o 
svátcích bude přát a dovolí nám některý z volných 
dní strávit aktivně, třeba na lyžařském svahu, nebo 
zamrzlém rybníku. To jsou pro mě malé rodinné 
radosti, které dohromady přinášejí tu radost nej-
větší.
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