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Druhé nejvyšší krajské ocenění, 
skleněnou medaili, patří také Marii 
Kotačkové z Třebíče a třebíčskému 
rodákovi kameramanovi Jaromíru 
Šofrovi. Marie Kotačková zasvětila 
velkou část života starosti o lidi, kteří 
dostali při příchodu na svět do vínku 
o něco méně než ostatní. Jejím přiči-
něním mohou i oni žít plnohodnot-
ně navzdory svému hendikepu.

Jen málokdo dnes může říct, že 
neviděl žádný z dlouhé řady kultov-
ních filmů, pod nimiž je jako kame-
raman podepsán Jaromír Šofr. Jako 
vysokoškolský profesor předává své 
zkušenosti dalším adeptům filmaři-
ny a stará se také o to, aby se filmové 
poklady minulosti zachovaly příštím 
generacím v kvalitních digitálních 
kopiích.  –zt-

Ocenění obdrželi dva Třebíčáci

Čas Vánoc, to je čas pohádek. 
Ty pro děti píše již několik 
roků Marie Špačková z Třebíče. 
V předvánočním čase si našla 
chvíli na krátký rozhovor.
� Antonín Zvěřina

Co v současné době připravuje-
te?

Na jaře se mohou nejen děti těšit 
na knížku Pohádky z Nové Bystři-
ce. Hlavní postavou bude fenečka 
Betynka, která zažívá různá dob-
rodružství s babičkou a dědečkem. 
Zachrání miminko před požárem, 
chytí zloděje ve vlaku, spadne v 
pivovaru do sudu, prostě dobro-
družství spojené se seznamováním 
čtenářů s krásami Novobystřicka. 

Jak jste přišla na ten nápad, psát 
o Nové Bystřici? 

To je proto, že mi lidé říkali, proč 
nenapíšu také něco o Bystřici, když 
tam chodím a znají mě. Prý by si to 
Bystřice zasloužila. 

Kolik jste již pohádkových 
knížek napsala?

Zatím šest, které si mohou lidé 
v Třebíči zakoupit. Například Dob-
rodružné příběhy Janičky a Hon-
zíka, která mapuje moje dětství v 
Třebíči - Borovině. Sedmá kniha je 
před dokončením.

Vydala jste taky dvě povídkové 
knížečky pro ženy?

Jedna vypráví o životě sester a 
personálu v domově seniorů, dru-
há o ženách, které nezvládají život-
ní situace a uchylují se k alkoholu. 

Co byste chtěla popřát čtená-
řům? 

Ať se jim moje knihy líbí, abych 
mohla psát dál. Přeji všem v novém 
roce hodně moc zdraví a těším se, 
že se sejdeme na nějakém křtu mé 
knihy.

MARIE ŠPAČKOVÁ

Marie Špačková z Boroviny 
píše další knihu pohádek

Koncert SLUNKA 
podpoří dva hosté
Od roku 2011 každoročně s výjim-

kou roku 2020 zve dětský pěvecký 
sbor SLUNKO Třebíč diváky, poslu-
chače a příznivce sboru na před-
vánoční koncert, který se právě od 
roku 2011 jmenuje POHODA se 
SLUNKEM. 

První Pohoda se uskutečnila s 
orchestrem Petra Matouška. Na 
dalších se vystřídala řada zpěváků 
a hudebníků jako Jiří Bílek se sku-
pinou Noise, Andrej Romanov, Jit-
ka Boho s manželem, Eva Pokor-
ná-Ventrubová, Irena Nosková s 
jazzovým triem a celá řada dalších. 
Nezapomenutelný byl koncert s 
Laďou Kerndlem. 

V covidovém roce 2020 zněly jeho 
písně z reproduktorů na vánočním 
trhu u kostela sv. Martina v Třebíči. 

Pokud to hygienická situace dovo-
lí, mohou si zájemci přijít zazpívat se 
sborem i dvěma hosty Irenou Nos-
kovou a Petrem Matouškem v úterý 
14. prosince do velkého sálu Národ-
ního domu v Třebíči v 17 hodin. 
 –zt-

S novými písničkami a na nové 
místo přijel do Třebíče po covidové 
pauze písničkář Jan Burian. Své klá-
vesy si tentokrát nepostavil v klu-
bu Béčko, na které můžeme už jen 
vzpomínat, ale v jídelně restaurace 
Třebíčanka. Publiku hned na začát-
ku nabídl spoluúčast na dramatur-
gii večera, když se nejprve zeptal, 
jakou píseň má zahrát. 

Návrh přišel okamžitě a umělec 
bez zaváhání přezpíval údiv otce, 
jemuž malý syn vyrostl tak rych-
le, že než se táta vrátil z kuchyně 
s vyžadovaným kakaem, už chtěl 
dospělý syn pivo, ženy a revolu-
ci. Autorem textu výjimečně nebyl 
Burian, ale dánský básník Benny 
Andersen, jehož tvorbu pražský 
muzikant často zhudebňuje. 

Neočekávaně zařazená skladba, 
která má příhodný název Čas, udala 
ráz vystoupení symbolicky probíha-
jícího v jídelně pro seniory. Devěta-
šedesátiletý hudebník totiž v pau-
zách mezi písněmi vyprávěl, jak v 
Praze občas hrává pro společenství, 
které si říká Fresh Senior. Po jed-
nom z koncertů mu jedna poslu-
chačka potěšeně oznámila, že hraje 
za ně, za jejich věkovou skupinu. 

Burian byl rád, že se stal mluvčím 

své generace, protože něco tako-
vého si přál už od mládí. Při jiném 
mluveném vstupu zase konstatoval, 
že první polovinu života byl znám 
jako syn E. F. Buriana, druhou jako 
otec Kapitána Demo. (Pro pozdě-
ji narozené: E. F. Burian byl velmi 
známý divadelní a hudební umělec 
z doby předválečné, ale i poválečné 
avantgardy. 

Pro dříve narozené: Kapitán 
Demo je velmi známý umělec gene-
race, která už taky přestává být 
mladá.) Písničkář v tu chvíli ještě 
netušil, že v sále je přítomen jeden 
z organizátorů festivalu Zámostí, 
který v jednom z posledních roč-
níků přivedl na festivalové podium 
v jeden den nejprve jeho a pak jako 
hlavní hvězdu večera právě Kapitána 
Demo. 

Když byl tento dramaturgický kou-
sek dodatečně odtajněn, řekl si mla-
dý pořadatel o závěrečnou píseň. 
Stal se jí Kanárek, zavřený pták v 
kleci, jehož dnes už dospělý a úspěš-
ný muž často poslouchal v dětství 
při usínání. Pointou večera určeného 
všem generacím je propojení první a 
poslední skladby: úvodní Čas si přá-
la maminka, finálního Kanárka její 
syn. Milan Zeiber

Jan Burian hraje a zpívá 
pro všechny generace

NOVOU lavičku mohou využít lidé na cestě mezi Třebíčí a místní částí Slavice-
mi. Její umístění iniciovala pořadatelka populárního běhu na Klučovskou horu 
Zuzana McBain. Pozvala původní zakladatele Klucovky Arnošta Koreše, došel 
L. Křoustek, Z. Joch, P. Kuthreiber. Silvestrovský běh se uskuteční, pokud to pod-
mínky dovolí, po jednačtyřicáté. Prezentace začíná v 8.30 hodin před Základní 
školou Světlo. Poběží se na trasách 10,2 a pět kilometrů. Start je naplánován na 
jedenáctou hodinu. Podle posledních informací se závod zřejmě uskuteční jako 
loni virtuálně.  Foto: Antonín Zvěřina

Na trase je nová lavička

Třebíčská chirurgie zažívá v sou-
časnosti opravdový boom. Kombi-
nace specialistů pro miniinvazivní 
chirurgii a špičkového operačního 
a technologického vybavení přináší 
své ovoce. 

„Máme tendenci předávat zkušenos-
ti dál a chceme někoho něco naučit. 
Toto je skvělý prostředek. Jedná se o 
novou, dosud neetablovanou metodu,“ 
přiblížil výhody inovativního způso-
bu operace primář Jan Cagaš.

Jak je to s výší nákladů oproti kla-
sickým operacím, nastínil lékař Jiří 
Jeřábek: „Laparoskopický zákrok je 

lehce dražší, ale hospitalizace se zkrá-
tí, takže ve výsledku jsou tyto zákroky 
nejen šetrnější vůči pacientům, ale jsou 
i ekonomicky zajímavé pro nemocnici.“

„Je pro mě velkou radostí, jakým smě-
rem se naše chirurgie ubírá. Šetrné ope-
rativní postupy, které výrazně snižují 
bolestivost po zákroku a také zkracu-
jí celkovou dobu hospitalizace, jistě 
potěší každého našeho pacienta. Mož-
nost předávat zkušenosti a školit další 
lékaře je třešničkou na dortu,“ kvituje 
počínání chirurgie ředitelka třebíč-
ské nemocnice Eva Tomášová  

 -zt-

Chirurgové z celé republiky 
se jezdí učit do Třebíče


