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Na Karlově náměstí v Třebíči 
se představily některé charitní 
služby.
� Antonín Zvěřina

Den Charity se uskutečnil na Kar-
lově náměstí v Třebíči ve středu 25. 
září. Moderování se ujal Petr Palov-
čík, který s pořadatelem třebíčskou 
charitou dlouhodobě spolupracuje. 
V úvodu pozval na pódium ředitele 
charity Petra Jaška. Moderátor při-
pustil, že vyjmenovat všechny čin-
nosti charity by zabralo tolik času, že 
by tam návštěvníci museli zůstat do 
rána příštího dne. 

A tak se ředitele pouze zeptal, co 
ho za poslední rok potěšilo. „Mám 
takovou čerstvou zkušenost z dnešního 
dopoledne, kdy jsem jezdil s naší sest-
řičkou z charitní ošetřovatelské služby 
po pacientech. Naplnilo mě to hrdostí 
a vděčností za to, že můžeme poskyto-
vat služby tolika potřebným lidem. A 
že tyto služby jsou potřebné a kvalit-
ní,“ odpověděl Jašek.   

Zdůraznil, že charita má ve všech 
oblastech kvalitní pracovníky. Palov-
čík připomněl, že charita poskytuje 
26 služeb, ale chtěl vědět, zda ředi-
tel ví, kolik má charita pracovní-
ků. Jašek odvětil, že charita má 250 
zaměstnanců. „Každý den pomáháme 
600 lidem všech věkových kategorií. Za 
rok pomůžeme pěti tisícům osob,“ kon-
statoval Jašek. 

Palovčík doplnil, že se nejedná 

jen o třebíčské obyvatele, ale o lidi 
v celém třebíčském okresu. Upozor-
nil, že charita by nemohla fungovat 
bez řady partnerů, kterým je nutno 
poděkovat. „Každý z vás může pomo-
ci, stát se dobrovolníkem, nebo charitu 
podpořit finanční částkou,“ vyzval pří-
tomné. Jašek přiznal, že dobrovolní-
ky charita jedině vítá i v jiných soci-
álních organizacích. 

Palovčík naznačil, že práce charity 
se inspiruje sv. Vincencem, který má 
v září svátek. „Opravdu se Den chari-

ty nekoná v září náhodou. Protože 27. 
září má svátek sv. Vincenc z Pauly. To 
byl francouzský kněz žijící v 17. století. 
Ten je považován za zakladatele orga-
nizované charity. Po něm je pojmeno-
vaný i řád,“ poukázal ředitel Jašek.

V jednom z následujících vstupů se 
moderátor Palovčík přiznal, že v úvo-
du svého moderování se dopustil 
zásadní chyby. Přítomné přivítal na 
Karlově náměstí v Jihlavě. „Musím 
přiznat, že když jsem v Jihlavě mode-
roval běh pro hospic, tak jsem uvedl, 

že ho pořádá Oblastní charita Třebíč. 
Tak je mi třebíčská charita blízká. Na 
druhou stranu jsem Jihlavák, proto se 
za chybu omlouvám. I v Jihlavě jsem se 
omluvil, jsme lidé chybující,“ vysvětlil 
Palovčík. 

Následně na pódiu přivítal mís-
tostarostu Třebíče Pavla Janatu. 
Palovčík nastínil, že město patří k 
největším partnerům charity. Janata 
poznamenal, že město si charity vel-
mi váží. „Jedná se o nejvýznamnějšího 
poskytovatele sociálních služeb v Tře-
bíči a širokém okolí. Jsme si vědomi, 
že jsou to služby velmi potřebné. Rádi 
s charitou spolupracujeme, rádi ji pod-
porujeme,“ vyjádřil se Janata. 

Netajil, že každoročně v rozpočtu 
město pamatuje na podporu chari-
ty. „Kdyby charita nebyla, město by 
muselo tyto služby nějak zajistit samo, 
což by bylo náročné a nákladné. Proto 
jsme rádi, že charitu máme a přejeme 
jí, ať se jí daří i v budoucnu,“ prohlásil 
místostarosta Janata. Letos se Den 
charity konal trochu jinak, protože 
nabídnul na pódiu i pod ním pestrý 
kulturní program, který skončil až 
v podvečer. 

Součástí byly i sbírky. Po rozpečetě-
ní na městském úřadě bylo sečteno, 
že dobrovolné příspěvky za zmrzlinu 
přinesly výtěžek 4.415 korun. V dal-
ší pokladničce bylo nashromáždě-
no 2.020 korun. Z nové frézky, jejíž 
cena byla 6.999 korun, se již v této 
chvíli těší klienti Stacionáře Úsměv. 

DEN CHARITY nabídl zábavu i malým dětem. Foto: Antonín Zvěřina

Den Charity nabídl pestrý program

Do zámeckých koníren přije-
lo více než 80 kuřáků dýmek, z 
toho dvě ženy. 
� Antonín Zvěřina

Již 24. Třebíčské kouření bylo 
současně 27. Mistrovstvím České 
republiky a 19. Kláním zemí Koruny 
české. Soutěže v pomalém kouření 
dýmky se v sobotu 19. října zúčast-
nilo 84 kuřáků.

Jelikož se jednalo o mistrovství 
republiky, dostali všichni soutěží-
cí stejnou dýmku, kterou naplnili 
třemi gramy tabáku. Vítězem se stal 
Petr Vobořil z Prachatic. 

Výborně si vedly také jediné dvě 
ženy ve startovním poli, obě skonči-
ly v první desítce. Nejlepším domá-
cím kuřákem z Podskaláku Třebíč 
byl jaroměřický starosta Karel Mül-
ler, na 17. místě dosáhl času hodinu, 
deset minut, 58 vteřin. 

Na začátku propagace
Soutěž tradičně spolupořádá 

Muzeum Vysočiny Třebíč. Ředitel 
Jaroslav Martínek zavzpomínal, jak 
tradice třebíčského kouření vznikla. 

„Souvisí to s obnovou stálé expozice 
dýmek a kuřáckých potřeb v roce 1992 
při mém nástupu do čela muzea,“ 
poznamenal. Pokračoval, že teh-
dy muzeum úzce spolupracovalo 
s externistou doktorem Josefem Sta-
nislavem, jediným zástupcem mezi-
národní dýmkařské akademie ze 

států východní Evropy a také odbor-
níkem v tuzemsku a největším sběra-
telem kuřáckých potřeb. 

„V té době už v republice působily 
dvě dýmkařské asociace a ty už pořá-
daly oficiální soutěže v pomalém kou-
ření dýmek. Mě napadlo, že  bychom 
mohli lépe propagovat naši novou 
dýmkařskou expozici, když v Třebíči 
uspořádáme takzvanou volnou soutěž 
v pomalém kouření dýmek,“ upozor-
nil Martínek.

Vysvětlil, že na rozdíl od mis-
trovství České republiky soutěžící 
mohou využít dýmku vlastní. Mys-

lí si, že to byl pro propagaci velký 
krok. 

„První soutěž se konala v roce 1993 
a od té chvíle do Třebíče přijíždí zhru-
ba stovka návštěvníků včetně rodin-
ných příslušníků. Ti po návratu domů 
určitě o našem muzeu hovoří,“ nazna-
čil Martínek. 

Netajil, že po rekonstrukci se 
samostatná expozice dýmek a kuřác-
kých potřeb zrušila, ale muzeum 
sbírku prezentuje ve stálých expozi-
cích a má i putovní výstavu. 

Během rekonstrukce se soutěž na 
čtyři roky přesunula do Dalešického 

pivovaru, kde se při jednom z roč-
níků uskutečnilo mistrovství České 
republiky a Klání zemí Koruny čes-
ké. V muzeu, konkrétně v zámec-
kých konírnách, se tyto soutěže 
konaly poprvé. 

Příště jubilejní
Příští rok se uskuteční 18. dubna v 

Českých Budějovicích, jubilejní 25. 
ročník Třebíčského kouření 24. října 
opět jako volná soutěž. „Aktivně jsem 
se zúčastnil všech ročníků kromě první-
ho,“ sdělil Martínek.

Přiznal, že tehdy organizátoři 
neznalí věci soutěž umístili do sed-
lárny, která byla pro 60 účastníků 
malá. „Nakonec jsme vše zvládli, ale 
bylo to náročné a měl jsem zcela jiné 
starosti než kouření,“ přiznal Martí-
nek. 

Připustil, že jubilejní ročník může 
mít slavnostnější ráz, víc cen a mož-
ná i odbornou přednášku. Určitě se 
počítá s projekcí z minulých roční-
ků. 

Letos se Martínkovi ve vlastní sou-
těži příliš nedařilo. Čas 28 minut 
si pochvaloval, ale zařadil ho na 
72. místo. Za největší svůj úspěch 
považuje šestnácté místo na Klání 
zemí koruny české v Šumperku. 

V úvodu se mluvilo i o mistrovství 
světa, které se konalo ve Lvově. Čes-
ké družstvo se umístilo na šesté příč-
ce z 62 družstev. Jeden z účastníků 
dýmku kouřil dvě hodiny 39 minut. 

V Třebíči se konalo mistrovství v kouření 

MEZI účastníky třebíčského kouření dýmek nechyběl ředitel muzea Jaroslav Mar-
tínek (vpravo).  Foto: Antonín Zvěřina


