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Třebíčské noviny jako první 
mají informace, jak budou 
probíhat ve městě oslavy 
100. výročí vzniku republiky. 
� Antonín Zvěřina

Exkluzivně získaly Třebíčské novi-
ny program říjnových oslav 100. 
výročí vzniku Československé 
republiky v Třebíči. Ty se budou 
konat od pátku 26. do neděle 28. 
října. „V pátek se uskuteční slavnostní 
koncert v Divadle Pasáž,“ naznačila 
ředitelka městského kulturního stře-
diska Jaromíra Hanáčková. 

Symfonický orchestr z Hradce Krá-
lové zahraje dílo Bedřicha Smetany 
„Má vlast“. „Bude to poprvé, co zazní 
v Třebíči,“ upozornila Hanáčková a 

věří, že koncert se bude těšit velké-
mu zájmu veřejnosti. 

Po skončení koncertu, kte-
rý započne v 18 hodin, se zájem-
ci mohou těšit na videomapping na 
Karlově náměstí. 

„Promítat se bude na budovu radni-
ce, a tematikou se zaměříme na sto let 
republiky. Bude tam i pasáž věnovaná 
Třebíči,“ vysvětlila Hanáčková. 

V pátek se také plánuje zasazení 
lípy před Pasáží, což učiní starosta 
Pavel Janata, a bude se jednat o Lípu 
století. 

„Místo již máme vytipované,“ nastí-
nila Hanáčková. Doplnila, že hlavní 
program se chystá na sobotu 27. říj-
na.

Uskuteční se na Karlově náměstí a 
na Podzámecké nivě. Dopoledne se 

na náměstí vystřídají místní soubo-
ry, a vše se odehraje v duchu první 
republiky. Přijedou i hosté z rakous-
kého Lilienfeldu. 

„Vrcholem programu bude odpoled-
ní průvod, kterého se zúčastní všichni 
účinkující v dobových kostýmech. Prů-
vod obejde náměstí a svoji pouť skončí 
u kostela svatého Martina,“ informo-
vala Hanáčková. 

Poukázala, že starosta Janata spo-
lečně s děkanem Jiřím Dobešem 
a P. Jakubem Holíkem předají tře-
bíčským horolezcům tubus, který 
bude obsahovat dokumenty z dneš-
ka. Faráři tubus vysvětí, a horolezci 
vyšplhají po laně na věž a uloží jej do 
kopule věže. 

Následně vystoupí na náměstí 
profesionální swingové orchestry, 

aby vše pokračovalo v duchu první 
republiky. Oslavy zakončí ohňostroj, 
ale v Národním domě se uskuteční 
taneční zábava, opět v dobovém sty-
lu, i s výukou tehdejších tanců.

Na Podzámecké nivě si mohou lidé 
prohlédnout historická auta, která 
projedou i městem. „Hlavním bodem 
se tam stane výcvik prvorepublikové 
jezdecké kavalerie,“ uvedla Hanáčko-
vá. A pozor, pozvání do Třebíče při-
jal i první československý prezident 
Tomáš G. Masaryk. 

Přivítá ho starosta Janata, zúčastní 
se průvodu, a podívá se i na výcvik 
kavalerie. V neděli se uskuteční 
v bazilice svatého Prokopa slavnost-
ní mše svatá, opět za účasti rakous-
kých hostů.  

Do Třebíče přijede Tomáš G. Masaryk

Město Třebíč se rozhodlo 
udělit čestné občanství rodákovi 
a třebíčskému patriotovi 
Pavlu Friedovi.
� Antonín Zvěřina

Po čtyřech letech projednávalo 
zastupitelstvo Třebíče bod o uděle-
ní čestného občanství. Před čtyřmi 
lety se čestnými občany stali Anto-

nín Kalina in memoriam a František 
Mertl, uměleckým jménem Franta. 
Místostarosta Milan Zeibert zastu-
pitelům navrhl, aby čestné občanství 
získal Pavel Fried. 

Pavel Fried se narodil 13. června 
1930, jako syn majitele železářství, 
v dnešní ulici Vítězslava Nezvala na 
Stařečce. V dubnu 1942 byl společně 
se svou matkou deportován do Tere-

Čestné občanství udělí Pavlu Friedovi
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zína, jako už předtím celá Friedova 
rodina. 

Od transportu do vyhlazovacího 
tábora ho zachránila jeho matka, kte-
rá žádala, aby do něj byla zařazena 
s ním. Protože pracovala na zakáz-
kách pro armádu, a Němci nechtěli 
přijít o zapracovanou sílu, mohl s ní 
zůstat i její dvanáctiletý syn. 

Z celé Friedovy rodiny se po vál-
ce vrátili jen on a oba rodiče, zatím-
co starší sestra se svým manželem a 
další příbuzní se stali oběťmi holo-
caustu. Po válce Friedovi obnovili 
svoji živnost, ale po únoru 1948 o ni 
přišli. Pavel Fried dokončil základ-
ně školu na Horce, a od roku 1946 
studoval Strojní průmyslovou ško-
lu v Brně, kde po jejím dokončení 
v roce 1950 zůstal. 

V letech 1951 až 1953 absolvo-
val, jako syn živnostníka, vojenskou 
službu u pomocných technických 
praporů, kdy stavěl letiště v Plzni 
a v Čáslavi. Po dvou a půl letech se 
vrátil do civilu, a při práci vystudo-
val vysokou školu, obor organizace 
a řízení, na Vysokém učení technic-
kém v Brně. 

V době Pražského jara byl eko-
nomickým náměstkem ve výzkum-
ném ústavu stavebních a zemních 
strojů. Po nástupu normalizace byl 
funkce zbaven. Teprve po roce 1989 

mohl s kolegy založit soukromou fir-
mu, v níž se stal ředitelem. Působí 
v brněnské Židovské obci, v níž byl 
čtyři roky členem představenstva, 
a v návaznosti na to osm let jejím 
předsedou. 

Do rodné Třebíče pravidelně zajíž-
dí zejména při slavnostních pří-
ležitostech spojených s památkou 
obětí holocaustu. 

Je iniciátorem pojmenování pro-
storu před synagogou jako náměstí 
Rabína Ingbera a dlouholetým rád-
cem a neformálním spolupracovní-
kem při pořádání akcí propagujících 
třebíčské židovské památky UNES-
CO. 

„Jsem přesvědčený, že Pavel Fried 
si tuto poctu zaslouží. On je pro nás 
symbolem zaniklé židovské komunity 
v Třebíči. Velmi pravidelně se sem vrací 
a účastní se různých slavností,“ zdůraz-
nil starosta Pavel Janata. Slova Janaty 
podpořil radní Pavel Heřman.

„Znám ho jako velice charakterní-
ho člověka, a srdcem stále Třebíčáka, 
takže jsem se k návrhu připojil,“ dopl-
nil. Zastupitelstvo návrh odsouhlasi-
lo. „Udělení čestného občanství Pavlu 
Friedovi proběhne v pondělí 30. čer-
vence při zahájení festivalu Šamajim, 
v 16 hodin,“ dodal po hlasování Zei-
bert. „V Zadní syngoze,“ uzavřel bod 
Janata. 

Oživené židovské město


