
STRANA  24 TN - PROSINEC 2021Aktuality

Na počátku listopadu se konala 
v Katolickém gymnáziu akce, kte-
rá ukázala možnosti vánočních 
dárků.

� Antonín Zvěřina

Kostkohraní, to je tradiční akce, 
kterou pořádá studentský klub Hala-
hoj při Katolickém gymnáziu v Tře-
bíči. Letos se konal v prostorách 
školy první víkend v listopadu. Před-
seda klubu Vít Oplatek nám nejprve 
představuje prostory nové knihovny, 
která ve škole vznikne. 

„V nové místnosti zůstane zachova-
ný původní dřevěný strop. V minulos-
ti byl snížený, protože zde býval byt,“ 
vysvětluje. Pak už se vrací ke Kost-
kohraní. Poukazuje, že se letos koná 
druhý ročník.

„Jedná se o festival stavebnic, her, 
puzzlí, který se koná v jednotlivých tří-
dách. V jedné jsou dřevěné stavebnice, 
v další umělohmotné, nabízíme výtvar-
né programy. Připravili jsme pro děti i 
soutěž, kdy po splnění úkolu v jednot-
livé třídě dostanou razítko a na závěr 

obdrží malou odměnu,“ informuje 
Oplatek. 

Upozorňuje, že rodiče mohou na 
Kostokhraní načerpat inspiraci na 
Vánoce nebo na nákup her pro jiné 
příležitosti. „V obchodě často nevědí, 
co se v krabici skrývá, tady si mohou 
vše vyzkoušet,“ říká Oplatek. 

Připomíná, že první ročník se 
podařilo uskutečnit v době, kdy se 
ještě nekonaly zákazy v rámci covi-
du, a Kostkohraní navštívilo zhruba 
500 lidí. Druhý ročník už se v pláno-
vaném termínu nekonal a první lis-
topadový víkend se ta možnost na-
skytla.

Oplatek zdůraznil, že při pořádá-
ní organizátorům pomohla i dotace 
z třebíčské radnice. „Samozřejmě i 
my musíme dodržovat veškerá opatře-
ní, ale jsme rádi, že můžeme akci uspo-
řádat,“ vysvětluje Oplatek.

Doplňuje, že v sobotu přišlo více 
než sto lidí, v neděli očekával návště-
vu vyšší, ale přece jen s úrovní prv-
ního ročníku nepočítal. „Hry máme 
z naší herny, která funguje již dvacet 

Kostkohraní těší děti i rodiče

Zápisem do České knihy rekor-
dů se může pyšnit redaktor Tře-
bíčských novin a Jihlavských lis-
tů Antonín Zvěřina. Jeho literární 
schopnosti se odrazily v množství 
říkanek, básniček, povídek nebo 
humoresek zveřejňovaných v novi-
nách a také v knihách, které vydal. 

Svým veršováním se nyní dostal 
až do České knihy rekordů za svůj 
epos Kterak Matyáš Korvín Třebíč 
dobyl, ale nepokořil. Dílko napsa-
né před třemi lety se skládá ze 120 
slok, 238 veršů a 2645 slov. Jedná 
se o nejrozsáhlejší historický epos o 
městě, uvádí Česká kniha rekordů. 

„Sice to nijak nepřeceňuji, ale mám 
z toho velkou radost,“ těší se ze zápi-
su do knihy rekordů sám autor. 
„Dostat se do společnosti takových 
velikánů, jako je Jiří Suchý či Jaromír 
Jágr, koho by to nepotěšilo,“ uvádí. 

Jak dodává, knihu stojí za to si 
koupit nejen pro výčet a listování 
mezi rekordy. „Znám rodiny či party 
lidí, kdy jeden z nich rekord z knihy 
vybere, ostatní hádají a kdo je nejblíž, 
stává se vítězem. Docela dobrá zába-
va pro zimní večery.“

„Že je Tonda výborný humorista 
vím z jeho humoresek, které vychá-
zejí na pokračování v Jihlavských lis-

tech a vyšly i knižně. Kniha s názvem 
Humoresky je svým vtipem srovnatel-
ná s povídkami Šimka a Grossman-
na,“ říká o svém kolegovi Petr Klu-
kan, šéfredaktor Jihlavských listů. 
„Že ale dokázal napsat takový veršo-
vaný epos, to jsem žasl,“ přiznává.  

Antonín Zvěřina však po rekor-

du neusíná na vavřínech. „Rád bych 
posbíral všechna čtyřverší, které píši 
na Facebook a určitě už jdou do tisí-
ců. To by mohl být další pokus o čes-
ký rekord,“ přibližuje téma, v němž 
by opět mohl zabodovat a podruhé 
dobýt Českou knihu rekordů. 

 -lb-

Kterak redaktor Zvěřina dobyl knihu rekordů

KNIHY o českých rekordech vydává 
pravidelně Agentura Dobrý den. 

UKÁZKA z poslední knihy rekordů, v níž se o eposu Antonína Zvěřiny píše. 

PŔED vchodem bohužel všechny strašil drak Coviďák. Foto: Antonín Zvěřina

ŠACHY zůstávají stále oblíbenou hrou starších dětí. Foto: Antonín Zvěřina POSTAVIT z tolika materiálu něco smysluplného, to vyžaduje velký přehled.
 Foto: Antonín Zvěřina

let, něco doneseme my jako rodina, ně-
co si půjčíme a pak to zase vrátíme,“ 
nastiňuje Oplatek. 

Přiznává, že pořadatelé počítali i 
s představením některých firem, kte-
ré se výrobou stavebnic zabývají, ale 
to se bohužel nemohlo uskutečnit. 
„Nemůžeme někoho pozvat a pak akci 

odvolat,“ myslí si Oplatek. 
Prohlížíme si hry a děti opravdu 

mají z čeho vybírat. Jejich rozzáře-
né oči napovídají, že si Kostkohraní 
užívají. A spousta her ukazuje, kam 
se vývoj za poslední roky posunul, 
inu, Kloboučku hop jsme mezi hra-
mi nenašli.


