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sem ještě dítě předškolního věku a jdu s babič-
kou v Třebíči na procházku. V paměti mi zby-
ly z této cesty jen útržky, které těžko složím do 

uceleného příběhu. A tak si pouze pamatuji, že se oci-
táme kdesi u rybníků v severní části města. Z toho i 
z následujících vzpomínek usuzuji, že jsme patrně 
v Týnském údolí. Co tomu nasvědčuje? Že míjíme 
několik rybníků po sobě jdoucích. 

Začíná pršet. Co teď? Moje babička si ví rady. Přece 
nedaleko odsud v Židovské čtvrti bydlí její bratr Jaro-
slav Kroupa. Není nic snadnějšího než zrychlit krok, 
déšť to někdy umí lépe než Šaratice, a zamířit k jeho 
bydlišti. Pamatuji se, že domek stál ve stráni, a dosud 
se mi ho nepodařilo vypátrat, ale možná je to tak lep-
ší. 

Usedáme v domku na židle, pro mě je v tom věku 
každá návštěva nesmírný zážitek. Od jiných pamět-
níků než jsem já, z jejich vyprávění, ale i z pozděj-
ších osobních zkušeností vím, že strejda mé maminky 
Jarda byl pěkné kvítko, bohém každým coulem. Řekl 
bych, že kousek jeho červených, bílých krvinek, ba i 

krevních destiček, koluje i v krvi mé. 
Musím dále říci, že moji třebíčští předkové byli veli-

ce šikovní malíři. Tuto krev mi nepředali ani ve for-
mě virů či bacilů. Musím sebekriticky uznat, že když 
chci namalovat sluníčko, vyjde mi z toho vajíčko, a 

naopak. I strejda Jarda velice pěkně maloval a je jen 
škoda, že jeho díla se nepodařilo dochovat do dnešní 
doby.

Ale i jiní členové třebíčského rodového klanu měli 
vztah k tomuto umění. A jednalo se prý i o veli-
ce šikovné betlémáře. Pamatuji se, že jsem byl velice 
hrdý, když jsem v třebíčském muzeu objevil betlém, 
který stvořil Jan Kroupa. To přece nemůže být náho-
da, že by to nebyl můj některý z předků. 

A že by byl jediný, kdo má v třebíčských betlémář-
ských sbírkách svůj výtvor? Ne, nemíním zkoumat 
svůj rod, ale vzhledem k cenám, které tyto betlémy 

mohou mít, se do mysli vkrádá ta myšlenka, proč se o 
tyto betlémy v rámci restitucí neucházet. 

Ne snad že by si chtěl člověk vytvořit samostatnou 
výstavku betlémů svých předků a chlubit se jí, ba ji 
každoročně zapůjčovat do Vatikánu, ale určité hmot-
né zázemí by z toho plynout mohlo. 

Ale já můžu pracovníky třebíčského muzea uklid-
nit, že k něčemu takovému určitě nedojde. Mně sta-
čí jen pocit, že je něco takového možné. To člověka 
zahřeje u srdíčka víc než nějaké hmotné či peněžní 
statky.

A ještě k Židovské čtvrti, podle mých vzpomínek 
tam žila i moje prababička Kateřina Kroupová, kte-
rou jsem v minulém století také v domku v této loka-
litě navštívil. Opět si nepamatuji tento objekt, snad 
někde na nábřeží řeky. Prababička se dožila úctyhod-
ných 96 let a tuto drobnou ženu jistě k tak vysokému 
věku dovedl optimismus a to, že žila právě v Třebíči. 
Dnešní tečka.  Antonín Zvěřina

Jsme na procházce

Tak plynul čas...

J

Město Třebíč hodlá pomoci 
nemocnici a ocenit dobrovol-
níky, kteří se zasloužili o boj 
s pandemií koronaviru.  
� Antonín Zvěřina

Veřejnou sbírku na modernizaci 
přístrojového vybavení třebíčské 
nemocnice schválila třebíčská rada 
města. Začne v pondělí 24. srpna a 
skončí v pondělí 21. září. 

„Sbírka se uskuteční prostřednic-
tvím pokladniček umístěných v Tře-
bíči a formou zvláštního bankovního 
účtu,“ uvedl starosta Pavel Pacal. 

Zdůraznil, že celý výtěžek obdrží 
třebíčská nemocnice. „Tuto akci 
pořádáme jako hold lidem, kteří stá-
li v době pandemie v první linii a 
pomáhali během koronavirové kri-
ze,“ informoval Pacal. 

Nastínil, že významnou akcí při 
konání sbírky s možností příspěv-
ku se stane koncert v sobotu 5. září 
v bazilice sv. Prokopa a přilehlém 
nádvoří. 

Vystoupí na něm houslista Vác-
lav Hudeček, třebíčský rodák a též 
vynikající houslista Josef Špaček a 
špičkový varhaník Pavel Svoboda. 

„Během programu se uskuteční i 
ocenění několika dobrovolníků orga-

Sbírka města pomůže nemocnici

Město vyhlásilo 
tradiční soutěž

Tradiční soutěž o nejkrásnější kvě-
tinovou výzdobu i letos pořádá měs-
to Třebíč. Letos se koná po čtyřia-
dvacáté. Hodnotící komise již může 
zahájit svoji práci. Starosta Pavel 
Pacal netajil, že soutěž se těší velké 
oblibě.  –zt-

Zlikvidují dva 
přístřešky MHD

Dva přístřešky Městské hromad-
né dopravy zlikviduje město Třebíč. 
Jeden v hodnotě téměř jedenáct tisíc 
korun se nachází v ulici Na Kop-
cích a druhý v hodnotě zhruba devět 
tisíc korun v ulici M. Majerové. Oba 
nahradí v letošním roce nové pří-
střešky v jednotném vzhledu jako 
v celém městě.  –zt-

Zakázku vyhrála 
třebíčská firma

Zadat Veřejnou zakázku na projek-
tovou dokumentaci Regenerace síd-
liště Za Rybníkem, Třebíč Borovina 
rozhodla rada města. Zvítězila tře-
bíčská firma Atelier Fabík. S ní měs-
to uzavře smlouvu o dílo. Jedná se o 
zpracování etapy E, předchozí se zre-
alizovat podařilo.  –zt-  

Strážníci Městské policie Třebíč se zúčastnili 15. ročníku střeleckých závo-
dů O pohár starosty města Mikulov. Této soutěže se zúčastnilo více než 120 
střelců ve 40ti družstvech z celé české republiky. Třebíčští strážníci se ve vel-
ké konkurenci neztratili a družstvo ve složení Pavel Jančář, Jan Kotlík a Zby-
něk Štelcl vybojovalo 2. místo v celkovém pořadí. Pavel Jančář se neztratil ani 
ve výsledkové listině jednotlivců, kde se jeho jméno objevilo na celkovém 
6. místě. Druhé družstvo ve složení Josef Číž, Ondřej Hobza a Tomáš Bártík 
obsadilo místo desáté.  -zt-

Třebíčští strážníci bodovali

nizací, které se podílely na zmírňová-
ní následků pandemie. Sbírka vyvr-
cholí na Dni města v sobotu 19. září 
a i tam bude možnost do sbírky při-
spět,“ vysvětlil Pacal. 

Doplnil, že Den města se koná 
letos podruhé. Poznamenal, že 
pokladničky, kromě zmiňovaných 
akcí, lidé naleznou v prostorách 
obou budov třebíčské radnice. 

Starosta Pavel Pacal připomněl, že 
na konci května se měl konat další 
ročník Festivalu Václava Hudečka. 
V letošním roce se kvůli pandemii 
uskutečnit nemohl. 

„Uvažovali jsme, jak festival nahra-
dit. Myšlenka na náhradní program 
na počátku září se zrodila spontánně 
hned v dubnu a Václav Hudeček s tím 
souhlasil,“ poukázal Pacal. 

Zdůraznil, že myšlenky na chari-

tativní sbírku okamžitě směřova-
ly do třebíčské nemocnice. „Dále 
jsme chtěli, aby organizace, které se na 
zmírňování následků pandemie podí-
lely, nominovaly dobrovolníky, které 
oceníme,“ naznačil Pacal. Na dotaz, 
zda umělci budou hrát za honoráře, 
Pacal věří, že určitě nepřijmou plno-
hodnotné honoráře. 

„Nemocnice Třebíč je iniciativou měs-
ta Třebíč velmi potěšena,“ informova-
la mluvčí Jitka Mácová. V polovině 
července připustila, že nemocnice 
na bližší informace od města teprve 
čeká. 

„Finanční prostředky ze sbírky budou 
využity na modernizaci přístrojového 
vybavení Nemocnice Třebíč, což v po-
covidové době plné škrtů opravdu vítá-
me,“ doplnila mluvčí Mácová.


