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Technika, ekonomika, cestovní ruch, 
zdravotnictví, nebo sociální práce?

Přihlášky ke studiu přijímáme v prvním 
kole do 6. 5. 2018 na www.vspj.cz

Zahraniční stáže, individuální přístup  
i dlouhodobá praxe během studia. 
To vše je VŠPJ!

BOJÍTE SE VEJŠKY?
S námi se bát nemusíte!

Veletrhy mezinárodních 
příležitostí se vyžádali stu-
denti středních škol 
z celé Vysočiny. 
� Antonín Zvěřina

Veletrh mezinárodních příležitostí 
se konal ve čtvrtek 5. dubna v tělo-
cvičně třebíčského Gymnázia. Podílel 
se na něm Kraj Vysočina a další, ze-
jména neziskové organizace. 

„Veletrh vznikl na základě požadav-
ků středoškolské mládeže v loňském 
roce na Fóru mladých,“ uvedla Jana 
Böhmová z krajského odboru regi-
onálního rozvoje. Ta má na starosti 
projekt Zdravý Kraj Vysočina a Míst-
ní agendu 21.   

„Studenti požadovali více informa-
cí o možnosti využití cizích jazyků. Ve 
spolupráci s pelhřimovskou Hodinou 
H vznikla myšlenka pořádat tyto vele-
trhy,“ poznamenala Böhmová. 

Připomněla, že se už uskutečnily ve 
všech okresních městech kraje. Ve-
lice ji těší pozitivní ohlasy studentů. 
Pochvalovali si množství nových in-
formací, které jsou pro ně zajímavé a 
důležité. 

Využití stipendií
„Někteří se určitě rozhodli vycesto-

vat při využití stipendií, které Kraj po-

skytuje, a seznámili se s možnostmi 
využití jazyka, který studují,“ naznači-
la Böhmová.

Upozornila, že první takový veletrh 
se v jiné formě uskutečnil v předloň-
ském roce v Pelhřimově. V loňském 
roce v listopadu se tam konal podru-
hé, stávající formou.

„Na základě ohlasů studentů z pel-
hřimovského okresu jsme dospěli k ná-
zoru, že to vyzkoušíme v dalších okre-
sech a pozveme střední školy z dané 
oblasti,“ poukázala Böhmová.   

Netajila, že některé školy vyšlou 
pouze zástupce, kteří pak informace 
předají, například v rámci Studentské-

ho parlamentu, dalším studentům.  
Nastínila, že veletrh se snaží ná-

vštěvníkům třeba naznačit důležitost 
studia němčiny. „Máme v kraji mno-
ho zaměstnavatelů z Německa, nebo 
z německy hovořících zemí, kteří zna-
lost tohoto jazyka vyžadují, a také jsou 
velké možnosti vycestovat do soused-
ního Rakouska či Německa,“ vysvětlila 
Böhmová. 

To i přesto, že angličtina se stala 
mezinárodním jazykem. Jana Čer-
máková z krajského odboru školství 
upozornila, že spolupořadatel Hodi-
na H je krajským koordinátorem pro 
evropské vzdělávací programy. 

Každý okres
„Uvědomili jsme si, že se nám nikdy 

nepodaří shromáždit na jedno místo 
všechny studenty z kraje. Proto se ve-
letrhy pořádají v jednotlivých okre-
sech,“ poznamenala.  

Doplnila, že studenti se mají mož-
nost přesvědčit, že vycestovat se nedá 
jen na komerční bázi, ale umožňuje 
to i spousta neziskových organizací.  

Sdělila, že na veletrhu se nabíze-
jí například možnosti dobrovolnic-
ké práce, či účast na různých stážích. 
„Chceme upozornit studenty, jaké ma-
jí možnosti, a jak je důležitá znalost 
cizích jazyků,  a opravdu nás kladné 
ohlasy těší,“ dodala Čermáková. 

STUDENTI nabídkám na Veletrhu mezinárodních příležitostí pozorně naslou-
chali. Na snímku s koordinátorkou Zdravého města Třebíč Ivetou Ondráčkovou. 
 Foto: Antonín Zvěřina

Veletrh nastínil možnosti studentů

Po rekonstrukci borovinské poboč-
ky městské knihovny je v jejích prosto-
rách znovu možnost spatřit neobvyk-
lou výstavu. Vysokoškolský student a 
fotograf Petr Cihlář zde pod názvem 
Třebíčští vetřelci seznamuje návštěv-
níky s výtvarnými díly, kolem kterých 
denně procházíme, a většinou je vůbec 
nevnímáme. 

Jde o podceňované sochy, mozaiky a 
jiné artefakty na veřejném prostran-
ství, případně uvnitř budov, s datem 
vzniku převážně v 70. a 80. letech mi-
nulého století. V doprovodném textu 
autor vysvětluje, že byly sice povinnou 
součástí převážně panelové výstavby, 
že se však často jedná o díla respek-
tovaných autorů, a jejich opomíjení je 
nespravedlivé. 

Toto připomenutí od zástupce mla-
dé generace je nečekané samo o sobě, 
vysloveně vtipné je vysvětlení, jak se 
Michal Cihlář k třebíčským vetřelcům 
(název výstavy je odvozen od publika-

ce Pavla Karouse Vetřelci a volavky) 
dostal. 

V klukovských letech se věnoval 
skateboardingu, a ten se dal nejlé-
pe provozovat na rovných hladkých 
plochách, které se nacházejí v soused-
ství po léta zanedbávaných soch. Dal-
ším jeho koníčkem bylo fotografování 
(např. opuštěných průmyslových areá-
lů), a průsečíkem těchto zájmů je sou-
časná výstava v borovinské knihovně. 

Její návštěvu doporučuji velmi, nejlé-
pe v malé skupince, a s plánem města 
v ruce. Nechci nikoho podceňovat, ale 
myslím, že i skalní Třebíčáci budou 
muset namáhat paměť, než určí místa 
všech „vetřelců“, kolem kterých často 
chodíme nebo jezdíme. Úplně to vidím 
jako skautskou hru, nebo dobrovolný 
školní úkol. Nebo taky jako brožova-
nou publikaci, maličkého sourozence 
čtyři sta šedesátistránkových Vetřelců 
a volavek…

 Milan Zeibert

Vetřelci Petra Cihláře

NEZVALOVA Třebíč 2018 se uskutečnila v pátek 6. a v sobotu 7. dubna v hudebním 
oddělení městské knihovny. Vystoupili básnířka Miroslava Hedvábná (vpravo) a 
kytarista Roman Hampacher, který zhudebnil několik jejích básní. Svoji nonsensovou 
radost předvedl Miroslav Koupil. Na závěr vystoupila zpěvačka Jana Koubková za 
doprovodu Ondřeje Kabrny. V sobotu Divadelní soubor Hurdiska zahrál hru České 
nebe aneb Cimrmanův divadelní kša� . Foto: Antonín Zvěřina 

V knihovně připomněli Nezvala


