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Zimní stadion projde úpravou
(Dokončení ze str. 1)

Pokud jde o dotaci, optimismus ne-
chybí místostarostovi Milanu Zeiber-
tovi. Konstatoval, že ministerstvo škol-
ství, mládeže a tělovýchovy chce po 
obcích, aby vyjmenovaly počet všech 
vlastních sportovišť i ostatních majite-
lů, a zejména jejich stav a potřebu pe-
něz. „Věřím, že když se provádí tak velká 

akce, tak ta šance tady je,“ sdělil.
Janata připustil, že je možné oslovit 

i okolní obce a požádat je o příspěvek, 
protože i jejich obyvatelé často zimní 
stadion využívají. „Nemyslím si, že by 
to byla tak velká částka, aby nám zásad-
ně pomohla,“ konstatoval. Dodal, že se 
jedná o významné sportoviště, které je 
stoprocentně využívané.  

Život za První republiky, s podti-
tulem Jihlavsko v letech 1918-1938 
v dobovém tisku, tak se nazývá kni-
ha jihlavského publicisty Zdeňka 
Geista. Autor se nezaměřuje pouze 
na Jihlavu, ale mapuje toto období i 
v širokém okolí. 

Postihuje atmosféru v samotném 
městě, kde docházelo k různým třeni-
cím mezi obyvateli české a německé 
národnosti, i s lidmi židovského půvo-
du. Autor vystihuje zejména běžný ži-
vot obyvatel Jihlavy a okolního kraje. 

Zachycuje témata, která byla pro 
tehdejší společnost důležitá a veřejně 
diskutovaná. Nastiňuje jejich proměn-
livost během dvaceti let první republi-
ky, po mnichovskou dohodu. Publikace 
zahrnuje nejen otázky národnostní, ale 
i hospodářské, kulturní, společenské, 
sociální, kriminální, či zcela běžné.

Nejedná se o historické pojednání. 
Autor srozumitelnou formou přibližu-
je dnešním čtenářům tehdejší prostře-
dí. Popisuje, o čem tehdy lidé hovořili, 
jak a čím se bavili, jak nakupovali, ces-
tovali či sportovali. Také se zaměřuje 
na jejich myšlení, jak vnímali svůj stát 
a účastnili se veřejného života. Kniha 
má cíl i srovnávat, jak se žilo tehdy, a 
jak se tehdejší život přibližuje tomu 
dnešnímu. 

Zdeněk Geist se narodil v roce 1971 
v Jihlavě, vystudoval estetiku a hudeb-
ní vědu na Filozofické fakultě v Brně. 
V nakladatelství Parola, respektive Pa-

rolaart, mu dosud vyšly tituly Nezlome-
ný vězeň totality v roce 2013, Rakušan 
z Jihlavy v roce 2015, Bez kresby v mal-
bě nepokročíte v roce 2015 a Löwovi – 
Příběh rodu textilních továrníků v roce 
2017. 

Kniha obsahuje 16 kapitol a má 283 
stránek. Nechybí Úvodní slovo a Desa-
tero novinářské. Publikace obsahuje 
mnoho dobových fotografií, což její ob-
sah umocňuje. Svým významem roz-
hodně přesahuje Jihlavsko a zaslouží si 
pozornost i čtenářů v jiných regionech. 
 -zt-

Kniha mapuje První republiku

OBÁLKA knihy Zdeňka Geista.

Útlou knížečku s názvem Říkanky 
a tak, pokřtí ve středu 2. května v 
hudebním oddělení třebíčské měst-
ské knihovny redaktor Třebíčských 
novin Antonín Zvěřina. Do ní, podle 
jeho slov, posbíral říkan-
ky za roky 2016 a 2017, 
které napsal na svůj fa-
cebookový profil. 

„Veršování se věnuji od 
nepaměti. Ale že bych 
snil o tom, že něco tako-
vého shromáždím do 
publikace, o tom jsem 
opravdu nepřemýšlel,“ 
říká autor. Původně 
jeho záměrem neby-
lo psát povětšinou 
čtyřverší ani na zmi-
ňované stránky. 

„Byl to takový 
spontánní nápad, kdy 
jsem si vůbec nemyslel, že se to stane té-
měř každodenní záležitostí. Když jsem 
ale zjistil, že to určitou část mých přátel 
baví, tak jsem v tom pokračoval,“ míní 
Zvěřina.

Proč se tedy rozhodl vydat knížečku? 
„Někteří mí kamarádi, nebo spíš kama-
rádky mi říkali, že by byla škoda, aby ne-

vyšly knižně. Zprvu jsem tomu nevěno-
val pozornost, ale postupem času jsem 
si s nadhledem říkal; aspoň po mě zůsta-
ne na světě nějaká památka,“ usmívá se 
autor. 

Rozhodně si nemyslí, že se jedná o 
nějakou poezii. „To slovo 

spojuji s opravdo-
vými básníky, já si 
jen hraji se slovy a 

s veršováním. Za-
tím mě to baví, sbí-

rám v letošním roce 
opět ty útvary, a tře-

ba se knížečka dočká 
pokračování,“ přemí-

tá Zvěřina.  
Jak vidí svůj křest? 

„Budeme se bavit, po-
vídat si. Žádné hluboko-

myslné úvahy. Kdo bude 
kmotrem knihy, nevím. 

To vyplyne ze situace. Tře-
ba přijde jen jeden člověk, a pak vše 
bude jasné,“ neztrácí autor nadhled. 

„Ale budu rád, když přijde lidí víc. Ne-
jen milovníků říkanek, ale třeba i ti, kteří 
přijdou jen tak,“ dodává Antonín Zvěři-
na.  -pp-

Pokřtí knížečku Říkanky

Veterány všech druhů dopravních 
prostředků si mohli prohlédnout oby-
vatelé Třebíče v sobotu 7. dubna do-
poledne. Akci pořádal Veteran Car Club 
Třebíč. 

Na Karlovo náměstí nakonec dorazilo 
80 vozidel. Na trať a výlet do Dukovan 
na zámek jich vyjelo 56, a tam dojely 
další asi čtyři vozy. 

„Na zámku dostaly všechny posádky 
oběd a pití, byl to vlastně dárek od Hote-
lu Atom a obce Dukovany za to, že jsme 

uspořádali cestu právě tam,“ pozname-
nal prezident klubu Richard Kukla.  .

Připomněl, že další akcí, kterou bude 
klub pořádat, se stane poslední květ-
nový víkend soutěž historických terén-
ních vozidel O zlomenou poloosu. Jed-
ná se o 27. ročník, a koná se od pátku 
25. do neděle 27. dubna. 

Start a základna bude v Koněšíně 
v autocampu Borovinka, kde si kaž-
dý může přijít prohlédnout tentokrát 
hlavně vojenské veterány. -zt-

I TOTO vozítko si mohli prohlédnout lidé na Karlově náměstí v Třebíči. 
� Foto:�Antonín�Zvěřina

Veterány zaplavily náměstí

Město Třebíč hospodaří stabilně a 
s přebytky. Tak zní závěr zprávy ra-
tingové agentury Moody´s Investors 
Service.

„Silnými stránkami Města je zejmé-
na přebytkové hospodaření, které při-
spívá k udržení vysokých hotovost-
ních rezerv, mírná zadluženost i silné 
provozní výsledky, které jsou hlavním 
zdrojem financování kapitálových 

výdajů,“ okomentoval předloženou 
zprávu starosta města Pavel Janata.

Hrozbu pro město nevidí starosta 
Pavel Janata ani u poklesu obyvatel. 
„Je to obecný trend měst o naší velikos-
ti. Jedná se zhruba o 300 lidí za rok. 
V minulých letech jsme nastartovali 
aktivity, které mají za cíl pokles zasta-
vit, zatím neměly čas se projevit,“ do-
plnil třebíčský starosta.  

Město hospodaří stabilně


