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Návrh na udělení Ceny města Třebí-
če Pavlu Navrkalovi předložil zastupitel-
stvu místostarosta Milan Zeibert. Nejprve 
nastínil, proč si myslí, že si Navrkal cenu 
zaslouží. 

Pavel Navrkal se narodil 8. září 1943 v 
Třebíči. Zde také vystudoval Střední prů-
myslovou školu strojnickou, a po maturitě 
v roce 1961 nastoupil jako dílenský kont-
rolor do Západomoravských strojíren. V 
letech 1962 až 1964 absolvoval základ-
ní vojenskou službu, a po ní tříleté studi-
um na Vysoké škole ekonomické v Praze, 
obor výpočetní technika a matematické 
metody v ekonomii. 

Poté pracoval téměř až do invalidního 
důchodu v roce 1999 opět v ZMS (poz-
ději pojmenované Elitex a Uniplet). Ve 
volném čase hrál závodně hokej i fotbal, 
od roku 1970 do roku 1997 působil v 
Horácké Slavii jako trenér mládeže, a poz-
ději také jako funkcionář. 

Na Cenu města Třebíče je navržen za 
zpracování a knižní vydání historie zmíně-
ného průmyslového podniku, dále histo-
rie tří nejpopulárnějších třebíčských spor-
tů ve třech samostatných publikacích, a 
současně také za sestavení několika knih 
zachycujících tvorbu a život známého tře-
bíčského akademického malíře a grafika 
Vlastimila Tomana. 

Veškerou svoji dokumentační, autor-
skou, editorskou a grafickou činnost 
vykonává jako dobrovolník bez nároku na 
honorář, aby publikace nebyly příliš drahé 
a mohlo si je koupit co nejvíc zájemců. 

Pavel Navrkal je týnský patriot, stej-
ně jako jím býval jeho přítel Vlastimil 
Toman. Ten si nejprve sám vydával malé 
knížečky; po zahájení spolupráce s Pavlem 

Navrkalem už začaly vznikat plnohodnot-
né publikace Ztracený ráj (2002), Pro-
měny domova (2002) a Z archivního 
fondu obce Týn (2003), všechny věno-
vané Týnu a jeho historii. 

Následovaly knihy Cestou domova 
(2004) a Tajemství kouzelné krajiny 
(2007), které byly vlastně Tomanovým 
životopisem. Navrkal sám pak sepsal a 
dobovými fotografiemi opatřil obsáhlé 
publikace o třebíčském hokeji - Hoši, 
děkujeme … (2003), kopané  - Hrá-
li pro slávu Třebíče (2005) a atletice - 
Třebíč a královna (2014). 

V roce 2009 spatřila světlo světa his-
torie továrny na pletací stroje, známé 
postupně jako ZMS, Elitex a Uniplet, 
nazvaná Podivuhodná sláva, na níž se 
s Navrkalem podíleli Vladimír Pisk a 
Jiří Vachuda, a ve stejném roce příběh 
hokejisty Martina Erata. 

Dalším Navrkalovým tématem jsou 
knížky pro děti. V roce 2008 vyšli 
Kocourci (ilustrace Vlastimil Toman, 
zpracováno též jako rozhlasový večer-
níček) a v roce 2016 Lišáček (ilustra-
ce Helena Hrdá). V současné době autor 
zpracovává kompletní historii sportů v 
Třebíči včetně letectví, motorismu, cyklis-
tiky nebo boxu, a má i další tvůrčí plány. 

Zastupitelstvo návrh odsouhlasilo.    -zt-

Cenu města obdrží Pavel Navrkal

Pavel
Navrkal

Miroslav 
Koupil – kali-
gramy, morse-
ogramy a jiné 
gramy, tato 
výstava potrvá 
v Galerii Tym-
panom na tře-
bíčském zámku 
do neděle 4. 
listopadu. Kou-
pil patří mezi 
experimen-
tální básníky, 
výtvarníky a 
performery. 
Nekonformní 
autor vkládá do 
své tvorby roz-
měrnou inven-
ci, inteligenci a 
humor. Inspi-
rovaný světo-
vými autory, 
jako Ch. Mor-
gensternem, G. 
Apollinairem 
a E. Jandlem, 
vytváří kaligra-
my, morseogramy, kopírogramy, a píše nonsensovou poezii. Je duchovním 
otcem nového typu obrazové básně – morseogramu.

Kaligramy Miroslava Koupila nesou svůj vtipný obsah a seriózní posel-
ství ve spojení lexikálního tvaru a grafického výrazu. Metodou tvořivé hry 
přinášejí  podstatné, maximální mírou zhuštěné zprávy o člověku. Autor 
dodržuje zásadu podat na co nejmenší ploše co nejširší odkaz.

Koupil uskutečnil více než sedmdesát výstav kaligramů a morseogramů,  
s performancí své pohybové nonsensové poezie v České republice, Polsku 
a na Slovensku. Vydal 27 sbírek kaligramů, morseogramů, nonsensové a 
experimentální poezie. -zt-

MIROSLAV KOUPIL při recitaci. 
 Foto: Antonín Zvěřina

Koupil vystavuje na zámku

16. Bc. Miloslava Hrušková
27 let, specialista Back Office,
Borovina

17. Milan Kratochvíl
42 let, OSVČ, Ptáčov

18. Mgr. Jitka Švecová
70 let, důchodce, Nové Dvory

19. Rostislav Uhlíř
28 let, instalatér, Vnitřní Město

20. Kamila Blažková
24 let, studentka, Nové Dvory

21. Libuše Vafková
64 let, důchodce, Nové Dvory

22. Marek Chovan
20 let, student, Borovina

23. Kristýna Tomková
21 let, servírka, Vnitřní Město

24. David Chaloupka
40 let, realitní makléř, Nové Město

25. Ivana Menoušková
48 let, v domácnosti, Nové Dvory

26. Ing. Miroslav Bulíček
52 let, účetní specialista, 
Horka-Domky

27. Martin Jetel
31 let, technolog, Nové Dvory

54 let, obchodní zástupce,
Slavice

42 let, technik, Nové Dvory

53 let, lesní inženýr, Nové Město

30 let, sportovní ředitel, 
Nové Dvory


