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Zajímavého koníčka má učitelka Základní školy 
speciální v Třebíči Renata Němcová. Šije medvíd-
ky. Zpočátku váhala, zda se do toho pustit, ale její 
syn Zbyněk ji v tom utvrdil. Loni tragicky zahynul. 
Každý nový méďa nese v místě srdce písmeno Z.
� Mirka Čermáková

Šiješ hadrové medvídky. Co bylo impulsem k tako-
vé zálibě?

Už jako malá holka jsem měla ráda medvídky, zatímco 
moje kamarádky vozily kočárek s panenkou, já vezla dře-
věný vozík s medvídkem. Minulý rok mi na „fejsbuku“ 
vyjela skupina Medvědí blog, že by se mi to mohlo líbit. 
A když jsem se stala členkou této skupiny, viděla jsem, 
jak jsou ženské šikovné, že samy šíjí medvídky. Řekla 
jsem tehdy synovi, že zkusím ušít medvídka taky. Syn mi 
odpověděl, ať dělám, co cítím, a jestli je to šití medvídků, 
ať to zkusím. Když se pak mému Zbynďovi stala tragic-
ká autonehoda, tak jsem si řekla, že už kvůli němu se do 
medvídků musím pustit.

Všimla jsem si, že medvídky také pojmenováváš. 
Náhodně nebo cíleně pro někoho?

Všichni moji medvídci jsou vlastně Zbyňďa. Všichni 
mají na místě srdíčka vyšité Z. Pojmenovaní jsou podle 
synových a mých přátelích a kamarádech. A tak se klidně 
stane, že Alenka dostane Jeníčka, Jarka Janičku a tak dál.

Jak dlouho trvá „výroba“ takového medvídka a kde 
bereš materiál?

Záleží na tom, jak je medvídek velký. Když to zprů-
měruji, tak osm až deset hodin. Celé medvídky šiju v 
ruce. Nejhůř se šijí ti menší. A když chce medvědí hol-
čička šaty, tak to jsou další čtyři hodiny. Materiál získá-
vám všelijak. Bytový textil ve stopshopu, ve švadlence, 
taky si nechávám někdy posílat ručně barvenou viskózu 
a mohér od medvědářky z Německa, stejně jako vycpáv-
kový materiál.

Šiješ si je sama pro sebe, nebo na přání přátelům a 
známým?

Kéž by se mi medvídci hromadili aspoň trochu doma. 
Většinou co ušiju, jde pryč. Někteří jsou na přání, pod-
le barvy....spíš je rozdávám, pořád má někdo narozeni-
ny, nebo jako odměnu, nebo když jdu na návštěvu, beru 
s sebou medvídka jako dárek.

Jak to stíháš při náročné práci pedagoga ve speciál-
ní škole a při péči o maminku?

Chtěla bych mít doma aspoň malý zásobník medvídků, 
aby bylo kam sáhnout, ale to nějak nestíhám. Šiju tehdy, 
když mám volno. A proto nemám ten zásobník.

Jsi spoluautorkou pracovního sešitu o medvídcích. 
Komu je určený?

Pracovní sešit Méďovo čtení a psaní vznikl z nedostat-
ku učebních materiálů pro děti s mentálním postižením. 
Ale je určen i pro malé děti 1. a 2. ročníku běžné základní 
školy. Těm našim žáčkům jsou tyto sešity „šité na míru“. 

Medvídek děti vlastně provází, jinak jsou tam cvičení, 
které „naše“ děti zvládnou. Čtení krátkých textů, doplňo-
vačky. A vidíš, sešit vznikl před čtyřmi roky a zase je tam 
medvídek.

Tvůj koníček je určitě relax, ale s bolavým podtex-
tem, se vzpomínkou na syna.

Moc mě baví všechno, co dělám. Ano, medvídci jsou 
pro mě velký relax. A když mě to baví, tak to vlastně 
dělám s radostí. Všichni moji medvídci mají duši. Zkrát-
ka… jsem medvědářka. To je můj odkaz synovi. 

Renata Němcová šije medvídky 
se vzpomínkou na syna

Uzavírky 
V ulicích Ruská, Arbesova, Hladí-

kova, Jiráskova a Pod Vodojemem 
budou do 31. října probíhat výkopo-
vé a stavební práce při rekonstrukci 
plynu vždy od pondělí do pátku, od 
7 do 18 hodin. Po celou dobu bude 
uzavřen chodník v ulicích Jiráskova 
a Ruská.

Od 3. srpna do 8. září bude úplná 
uzavírka části silnice v Jiráskově uli-
ci, objíždět se bude Ruskou a Dreu-
schuchovou.

Od 15. září do 31. října bude úplně 
uzavřena část ulice Pod Vodojemem.

Do 7. srpna letošního roku bude 
probíhat rekonstrukce teplovodu 
na mostě v ulici Modřínová. V tom-
to termínu bude na mostě uzavřen 
chodník pro pěší. 

Do 18. srpna bude z důvodu rea-
lizace stavebních prací při výměně 
balkonů v bytovém domě Kubišo-
va 1170/5 uzavřen chodník a par-
kovací stání. Práce budou probíhat 
jen v pracovní dny, vždy od 7 do 17 
hodin.  –zt-

Na Podzámecké 
nivě bude veletrh 

Veletrh volného času se uskuteční v 
Třebíči v sobotu 5. září od 14 do 17 
hodin na Podzámecké nivě.

 Jedná se o největší přehlídku dět-
ských organizací ve všech pěti okres-
ních městech Vysočiny. Účelem akce 
je, aby si děti našly zábavnou a smys-
luplnou aktivitu pro vyplnění volné-
ho času. 

Připraveny budou hry, soutěže, 
aktivity pro děti, nabídka kroužků a 
oddílů.  -zt-

 Foto: archiv R. Němcové

Zkrášlí nádraží 
Opravu haly na autobusovém 

nádraží plánuje město Třebíč. 
Úpravy se dočkají vnitřní prostory 
výpravní budovy. Zlepší se podmín-
ky pro pobyt cestujících. Místosta-
rosta Vladimír Malý upozornil, že se 
jedná o další etapu zkulturnění. Při-
pomněl vybudování nových toalet 
či místnosti pro matky s dětmi. Cel-
kové náklady činí zhruba 340 tisíc 
korun a práce skončí ještě v letošním 
roce.  –zt-  
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