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Krajský Svátek seniorů pořá-
daný Krajem Vysočina se letos 
přesunul do Třebíče.

 Antonín Zvěřina

Krajský Svátek seniorů se v letoš-
ním roce uskutečnil odpoledne v 
neděli 24. září zhruba od 14 do 17 
hodin na Karlově náměstí v Třebíči. 
Akci pořádal Kraj Vysočina, a náv-
štěvníkům i účinkujícím přálo poča-
sí. I z toho důvodu diváci zcela zapl-
nili prostor před třebíčskou radnicí. 

Proč přálo počasí? Inu, vždyť se 
tomuto seniorskému věku říká pod-
zim života, a tak ani ten kalendářní 
podzim si nedovolil seniorům jejich 
svátek pokazit.  Celou akci modero-
val Pavel Hájek, a na úvod představil 
třebíčské taneční seskupení, které si 
říká Babulky. Skupina žen seniorské-
ho věku dokazuje, že na tanec není 
nikdy pozdě. 

„Jak dlouho už tancujete?“ optal se 
moderátor Hany Tůmové. „Jedenáct 
roků,“ odvětila. V souboru není od 
počátku, začátky nechtěla komen-
tovat. Naznačila, že Babulky před-
vedou country tance, které tan-
čí při Klubu důchodců. A sklidily 
zasloužený potlesk.

Připravili přehlídku 
Módní přehlídku připravil spo-

lek pro handicapované Míša a Míša. 
Hana Nejedlá připomněla, že spolek 
vznikl v roce 2012. „Od té doby s čle-
ny připravujeme různá módní před-
stavení. Dnes předvedeme historické 
šaty. Máme v repertoáru i představení 
svatebních šatů a pořádáme svatební 
veletrhy, kde členové spolku vystupují 
s profesionálními modely,“ naznačila 
Nejedlá.

Připustila, že sehnat historické odě-
vy není jednoduché, některé pochá-
zí i ze zahraničí. Další se podařilo 
sehnat v různých „sekáčích“. „Jejich 
příprava také není jednoduchá - praní, 
žehlení,“ přiznala Nejedlá. 

V dalším vstupu moderátor přivítal 
hostitele Svátku seniorů, třebíčského 
starostu Pavla Janatu a místostarost-
ku Marii Černou. „Nevím, jestli jsme 

hostitelé, nebo spíš hosté pořadatele, 
Kraje Vysočina,“ sdělil Janata.  

Hájek poznamenal, že místosta-
rostka Marie Černá se sociální oblas-
tí intenzivně zabývá. Family Point či 
Senior Point patří k jejím aktivitám. 
Černá pochválila, že Kraj na seniory 
myslí nejen při pořádání těchto akcí. 

„Je velice dobré, že se tyto akce neko-
nají jen v krajském městě Jihlavě, ale 
rotují po dalších okresních městech 
Vysočiny,“ zdůraznila. V Třebíči se 
konal Svátek seniorů před pěti lety. 

Host, či hostitel?
Za Kraj Vysočina na pódium za 

moderátorem vystoupali hejtman 
Jiří Běhounek a první náměstek zod-
povědný za oblast sociálních věcí 
Pavel Franěk. 

Běhounek uvedl na pravou míru 
tvrzení Janaty, že hostem na akci je 
kvůli pořádání Krajem a hostitelem 
z toho důvodu, že město poskyt-
lo Kraji prostor na Karlově náměstí. 
Franěk, stejně jako Běhounek a další 
předřečníci, všem popřáli, jak jinak, 
dobrou zábavu.  

Moderátor Hájek ale Běhounka 
tak lehce nepustil. Optal se ho na 
poslední novinky, které Kraj připra-

vil. „Letos jsme podpořili regionál-
ní prodejny, což považuji pro obce za 
přínosné. Budeme nadále podporovat 
Senior pasy, a slevy s tím související. 
Přemýšlíme o oslovení některých výrob-
ců potravin, zda by majitelům Senior 
pasů neposkytovali slevy, ale vše je tepr-
ve v zárodku,“ vysvětlil Běhounek.

Zaslouženého aplausu se dočkal 
další vystupující, Jiří Helekal. „Ještě 
než vyrazil do Třebíče, stihl sběr hub, 
ovšem s mizerným výsledkem,“ pro-
zradil Hájek. Helekal to zase tak tra-
gicky neviděl, našel tři houby. Na 
sebe v úvodu prozradil, že je jeden 
z mála zpěváků, který s manželkou 
žije již 48 let. Během jeho vystoupe-
ní zazněl pop, moravské lidové pís-
ničky, hašlerovky, a dokonce koledy. 
„Na Vánoce tady nebudu, tak proč ne,“ 
okomentoval blok s následujícím 
ohodnocením sebe sama: „Asi jsem 
cvok.“  

Moderátor následně připomněl 
možnost zaregistrovat se do Seni-
or pasů. „S ním se dá využívat spous-
ta slev, nejen v České republice, ale i 
na Slovensku a v Horním Rakous-
ku,“ uvedl. Svoje služby na Karlově 
náměstí představily Senior Point a 
Family Point, či občanské sdružení 
Vrátka, poskytující zaměstnání han-
dicapovaným. 

Tři taneční soubory
Tři taneční soubory do programu 

vyslala třebíčská základní umělecká 
škola. Jednalo se o dětský folklorní 
soubor Bajdyšek, soubor Yocheved, 
zabývající se židovskými tanci, a oba 
se musely vyrovnat, a se ctí, s dlaž-
bou Karlova náměstí. 

Soubor Arabes tančil na pódiu. Ten 
byl založen v roce 1995 a tančí pře-
vážně ve stylu Show Dance formace 
a Parketové taneční kompozice.

Zpestřením Svátku seniorů bylo 
vystoupení baviče Milana Pitkina, 
který publikum pobavil vyprávěním 
i několika anekdotami, a zejména 
překvapil jako zpěvák písniček Wal-
demara Matušky. Program zakončil 
populární zpěvák Standa Hložek. 

SENIORSKÝ soubor Babulky zatančil na Svátku seniorů country tance.
 Foto: Antonín Zvěřina

Seniory pobavily Babulky

ÚČASTNÍCI módní přehlídky ze sdružení Míša a Míša na společné fotografi i.
 Foto: Antonín Zvěřina

Reklamní plachta v akci
V sobotu 18. listopadu brzy ráno 

zjistili strážníci dva muže, kteří na ul. 
V. Nezvala sundali reklamní plachtu 
z domu a vyfotili se s ní. Staršímu z 
nich, 28letému muži z Třebíče, byla 
uložena pokuta příkazem na místě. 

Rvali se pod kamerou
V sobotu 18. listopadu v noci si 

obsluha městského kamerového 
dohledového systému všimla sku-
piny osob, mezi kterou na Karlově 
nám. vznikla potyčka. Po příjezdu 
strážníků již k ničemu nedocházelo. 
Strážníci si ale všimli další rvačky, 
a to na ul. Hasskova. Na místě bylo 
zjištěno zranění jednoho z účastní-
ků. Tomu byla přivolána zdravot-
nická pomoc, a pro podezření ze 
spáchání trestného činu byla celá 
záležitost předána Policii ČR k doře-
šení. 

Opilci v azyláku
V úterý 14. listopadu odpoled-

ne požádali pracovníci azylového 
domu pro muže o pomoc při řeše-
ní situace se dvěma podnapilými 
muži, kteří nechtěli opustit azylo-
vý dům, ve kterém pro svoji opilost 
neměli co dělat.  Strážníci na místě 
zajistili agresivního 56letého muže 
z Miroslavských Knínic, u kterého 
byla provedena dechová zkouška s 
pozitivním výsledkem 2,40 promile 
alkoholu v dechu, a 57letého muže 
z Jaroměřic nad Rokytnou, který 
dechovou zkoušku nebyl schopen 
provést. Oba skončili na protialko-
holní stanici v Jihlavě. 

V klubu se kouřilo
Ve čtvrtek 16. listopadu proved-

li strážníci namátkovou kontrolu v 
klubu na ul. Kpt. Jaroše v Třebíči, 
kde se za plného vědomí provozo-
vatele akce kouřilo. Pro návštěvníky 
akce byly přichystány popelníky a 
na možnost zapálit si tabákový výro-
bek v provozovně byli upozorňová-
ni i u vstupu. Provozovatel, 49letý 
muž z Třebíče, byl upozorněn na 
svoje protiprávní jednání. Toho však 
nedbal, a i nadále porušoval zákon. 
Pro podezření ze spáchání přestup-
ku byla celá záležitost předána pří-
slušnému správnímu orgánu k doře-
šení. 

Pokuta za jízdu 
na skateboardu

Na skateboardu se po silnici jezdit 
nesmí. Přesvědčil se o tom 24letý 
mladík z Třebíče, který se 11. října 
v podvečer projížděl po ulici 9. květ-
na. Za tento prohřešek mu strážníci 
uložili blokovou pokutu. 

Podchlazená bezdomovkyně 
Dne 17. října v ranních hodinách 

předal asistent prevence kriminali-
ty strážníkům informaci o tom, že 
na Gorazdově náměstí leží, zřejmě 
podnapilá, podchlazená žena. Stráž-
níci na místě zjistili, že jde o jim 
dobře známou 50letou bezdomov-
kyni. Na místo byla přivolána rychlá 
záchranná služba, která si ženu pře-
vzala k ošetření.
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