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Školní kolektivy soutěžily v 
akci Masaryk a Třebíč a už znají 
výsledky. 
� Antonín Zvěřina

Vyhlášení výsledků soutěže škol-
ních kolektivů s tématem Masaryk 
a Třebíč se uskutečnilo v sobotu 29. 
února v Kamenném sále třebíčské-
ho zámku. Připomíná, že Tomáš. G. 
Masaryk se narodil před 170 lety, 
přesně 7. března 1850. Převzala nad 
ní záštitu senátorka Hana Žáková. 

Soutěž začala o letních prázdni-
nách a pokračovala přes celé první 
pololetí. Žáci se během ní mimo jiné 
setkali i s herci představujícími oso-
by 1. republiky a se senátorkou na ní 
spolupracovalo Muzeum Vysočiny 
Třebíč, Městská knihovna Třebíč a 
Státní okresní archiv Třebíč.

Datum 29. února byl vybrán také z 
toho důvodu, že i rok 1928, kdy pre-

zident Masaryk navštívil Třebíč a k 
němuž zejména se tedy soutěž vzta-
hovala, byl přestupný. Na předchozí 

akci navazuje zahájení výstavy vytvo-
řených žákovských prací. Prostory 
na ně poskytla Městská knihovna 

Třebíč, od pondělí 2. března budou 
vystaveny v jejím Zeleném salonku v 
hlavní pobočce v Hasskově ulici.

Zahájení výstavy se uskuteční v 
pondělí 2. března v 17 hodin, kdy v 
Hudebním salonku budovy knihov-
ny vystoupí Jitka Padrnosová ze Stát-
ního okresního archivu Třebíč, která 
návštěvníky seznámí s průběhem 
Masarykovy návštěvy Třebíče. 

Už od minulého roku je senátorka 
Žáková patronkou vzpomínkového 
setkávání u pomníčku prezidentů 
Masaryka a Beneše v Třebíči-Týně 
pod Koutkovou ulicí. Tato vzpo-
mínková shromáždění dříve organi-
zoval bývalý učitel Vlastimil Cabej-
šek, který senátorce organizaci loni 
předal. I letos se setkání koná v den 
výročí narození prezidenta Masary-
ka, tedy v sobotu 7. března ve 14:00 
hodin. Na akci se podílejí také tře-
bíčští skauti ze střediska Srdíčko a 
třebíčský Sokol. 

PREZIDENT Masaryk v podání Jaroslava Bašty se zasněně dívá na Třebíč z 
Hrádku.  Foto: archiv senátorky Žákové

Výstava připomene prezidenta Masaryka

Vegetační úpravy vybraných kru-
hových objezdů plánuje město Tře-
bíč. Úpravy se uskuteční od 16. břez-
na do 30. června. Jedná se o objezdy 
v ulici Znojemská, na Václavském 
náměstí, v ulici Táborská, v ulici 
Samešova, v ulici Velkomeziříčská a 
v ulici Míčova. Úpravy si vyžádají asi 
2,2 milionu korun.

Starosta Pavel Pacal naznačil, že 
dojde i k umístění kamenných prvků 
na motivy rosety v bazilice sv. Pro-
kopa. Barevná sklíčka nahradí květi-
ny a traviny. „Všechny kruhové objez-
dy nebudou stejné, každý bude jiný,“ 
vysvětlil Pacal.  Doplnil, že objezdy 
se budou pravidelně udržovat.    
 -zt-

Upraví kruhové objezdy
Až naprší a uschne, tak se jmenu-

je dokumentární festival Jeden svět, 
který se bude konat v Třebíči po 
deváté od pátku 20. do neděle 22. 
března. 

Vysychající řeky, vyprahlá pole, 
prázdné studny. Klimatická změ-
na se začíná dotýkat i našeho oko-
lí. I díky tomu se o problému mlu-
ví nejen mezi odborníky, ale také v 
médiích, v politice, a často i mezi 
přáteli v hospodě. 

Projevy environmentální krize v 
kontextu místní krajiny a role člo-
věka v ní bude řešit i letošní ročník 
Mezinárodního festivalu dokumen-
tárních filmů o lidských právech 
Jeden svět.

„Promítáním filmů nejen o klima-
tické krizi chceme ukázat globální 
rozměr celého problému a zaměřit se 
především na jeho dopady na lokál-
ní úrovni. Na problém nechceme jen 
upozorňovat, ale hledat jeho řeše-
ní a inspirovat ke konkrétní akci ve 
všech 37 městech, kde festival probí-
há. Zkrátka nechceme dál čekat, až 
naprší a uschne,“ říká ředitel Jedno-
ho světa Ondřej Kamenický.

Organizátoři třebíčského festiva-
lu vybrali z přibližně 50 snímků do 
Třebíče osm nejlepších. 

Nabízí témata, mezi kterými si 
vybere každý návštěvník festiva-
lu, od ekologie přes téma války, 

moderních technologií, ženských 
práv až po život s postižením. Fes-
tival se tradičně koná v hudebním 
oddělení Městské knihovny v Tře-
bíči v pátek, kdy budou uvedeny 
dva filmy, a o víkendu, kdy každý 
den budou uvedeny tři filmy v 16, 
18 a 20 hodin.

Přístupnost festivalu pro diváky s 
postižením se za poslední tři roky 
stala naprostou samozřejmostí a i 
v Třebíči se organizátoři snaží fes-
tival představit co nejširšímu pub-
liku. Jako již minulý rok, budou 
festivalové projekce probíhat i v 
domovech pro seniory.

„Místo výuky do kina!“ To během 
festivalu zazní ve spoustě škol. 
Jeden svět totiž pořádá ve všech 
městech, kde se festival odehrává, 
dopolední projekce pro školy. 

Také letos je pro ně připraven 
výběr filmů, které zaujmou všech-
ny věkové kategorie. Pro žáky a 
žákyně základních škol to jsou tři 
pásma krátkých filmů, pokrývající 
širokou škálu témat, od šikany přes 
rodinné vztahy až po životní pro-
středí. Pro středoškoláky a středo-
školačky jsou přichystány dva krát-
ké a čtyři celovečerní filmy. 

Všechny filmy v rámci školních 
projekcí jsou spojeny s následnou 
debatou.  -zt-

Připravili festival Jeden svět

Bude se hovořit o závislostech 
Odborný seminář Mgr. Jaroslava Františka Žáka pořádá ve středu 19. břez-

na od 16 hodin Centrum podpory rodin Ruth. Konat se bude v prostorách 
Centra Ruth na Karlově náměstí. Lektor Žák zodpoví otázky o závislostech, 
upozorní na varovné příznaky, které poukazují na užívání návykových látek, 
uvede, jak v těchto případech reagovat a odkáže na systém odborné péče. 

Žák je odborným vedoucím služby K-centrum Noe zaměřené na proble-
matiku drog v regionu. Absolvoval výcvik v integrativní psychoterapii, v 
systematické supervizi a koučování. S touto problematikou má také vlastní 
zkušenost.  -zt-

Centrum podpory rodin Ruth zve 
na 3. Setkání podporovatelů ochra-
ny nenarozeného života ve středu 
25. března. V 16 hodin začíná mše 
svatá s P. Jiřím Dobešem v koste-
le sv. Martina v Třebíči za ochranu 
nenarozených dětí, za nenarozené 
děti násilně potracené a za ženy, kte-
ré trpí po potratu. 

Dojde také k požehnání výstavy 
Život je dar – rozrůstající se rodina 
zaměřené na vývoj dítěte od poče-
tí po porod. V 17.30 hodin začí-
ná diskuze nad aktuálními tématy 
v prostorách Centra Ruth na Kar-
lově náměstí. Tam bude k zhlédnu-
tí výstava o mateřství Kořeny života 
Lucie Matějíčkové.   -zt-

V kostele sv. Martina se 
setkají podporovatelé života

Od Popeleční středy 26. února do 
19. dubna jsou nachystány, tedy i v 
Třebíči, papírové schránky, do kte-
rých během postní doby mohou 
lidé vhazovat své finanční příspěvky, 
které ušetříte odříkáním si během 
čtyřicetidenního postního období. 
Darovaný výtěžek využije Charita na 
pomoc lidem v tíživé situaci.

Popeleční středou začíná postní 
doba, takzvaná čtyřicetidenní, jejímž 
vrcholem jsou Velikonoce. Do post-

ních dní se nepočítají neděle. Půst má 
lidi vést k vnitřnímu obrácení a osvo-
bození od věcí a postojů, které srdce 
činí nesvobodné. Postní almužna má 
smysl jen tehdy, je-li spojena s odřek-
nutím si něčeho, co si člověk dopřává 
během roku. Může to být například 
káva, zákusek, maso. Jinou formou 
může být návštěva někoho, kterou js-
me stále odkládali nebo usmíření se s 
jiným člověkem, nesledování televize 
a internetu a podobně. -zt-

Začalo postní období
Celkem čtrnáct studentů ze tří 

středních škol se v úterý 11. února 
zúčastnilo spádového kola soutěže 
v uměleckém přednesu Wolkrův 
Prostějov. Jedná se o 63. ročník. 
Soutěžilo se ve dvou věkových kate-
goriích. 

Do krajského kola celostátních 
přehlídek ŠPÍL-BERG Brno, které 
se bude konat 26. března ve středis-
ku Volného času Lužánky, postou-
pili v první kategorii od 15 do 17 let 

studenti Kvido Kratochvíl a Eliška 
Kostková z Katolického gymnázia 
Třebíč. Ve druhé kategorii od 18 do 
21 let zvítězili studenti Jan Míšek a 
Vojtěch Chytka, oba z Katolického 
gymnázia Třebíč. Postup do kraj-
ského kola získala i studentka Jana 
Kopečková z Obchodní akademie 
a Hotelové školy Třebíč. V poro-
tě usedli Jaroslav Dejl, Miroslava 
Kučerňáková a Eva Bazalová. -zt-

V recitační soutěži bylo 
úspěšné katolické gymnázium


