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Shromáždění členů národopisné-
ho souboru Třebíčan se konalo na 
sklonku dubna v Centru tradiční 
lidové kultury v Třebíči. Účastníci 
si zavzpomínali na doby, kdy soubor 
patřil ke špičce v tehdejší Českoslo-
venské republiky a reprezentoval ji 
na mnoha vystoupeních v zahraničí. 

Setkání zorganizoval pracovník 
Muzea Vysočiny Třebíč Milan No-
ha, jehož oba rodiče byli dlouhole-
tými oporami souboru. „Doufám, že 
založíme tradici, která se bude opako-
vat. To je vlastně důvod, proč jsem vše 
zorganizoval,“ přiznal se Milan No-
ha. 

Doplnil, že setkání naplánoval, aniž 
by se vztahovalo k nějakému výro-
čí souboru. Připustil, že ani v kroni-
kách není záznam, kdy přesně sou-
bor vznikl. Datuje se do roku 1955 
či 1956, ale už mu určitě náznaky 
předcházely. 

„V kronikách se lze dočíst, že v roce 
1965 se slavilo desáté výročí Třebíča-
nu,“ podotkl Milan Noha. Netajil, 
že přes spousty kulturních aktivit 

od divadla přes muzicírování nikdy 
v Třebíčanu aktivně nepůsobil. 

Upozornil, že na podzim loňského 
roku se setkal s Věrou Jourovou, jejíž 
rodiče dlouhá léta v souboru působi-
li, jedná se o manžele Špakovy, a teh-
dy se o něčem takovém bavili. 

Setkání se zúčastnil ředitel Muzea 
Jaroslav Martínek. „Mám radost, 
že se to kolegovi Milanovi podařilo. 
Bohužel loňské naplánované setkání 
se nemohlo uskutečnit,“ naznačil. I on 
věří, že se setkávání stane tradicí. 

Stanislav Neuman a Arnošt Fabík 
na roky strávené v Třebíčanu vzpo-
mínají s velkou hrdostí. „Ona to byla 
vlastně jedna z mála možností, jak se 
podívat do ciziny na západ od hranic,“ 
shodují se. 

Všechny velice potěšila přítomnost 
jedné z vedoucích souboru Bajdyš a 
Bajdyšek, což jsou soubory při tře-
bíčské Základní umělecké škole a 
vlastně navazují na tradici. Pak už se 
zpívalo, povídalo a bylo vidět, že se 
setkali opravdoví přátelé.    -zt-

Setkání ukrajinských rodin uspořádal v areálu Katolického gymnázia v Tře-
bíči spolek Halahoj. Zúčastnil se jej starosta Pavel Pacal, který atmosféru 
označil za velice přátelskou. Nastínil všechny druhy pomoci, které radnice 
provedla. Pacal přiznal, že se setkal s názory, že se lidé na Ukrajinu již nikdy 
nevrátí, stejně jako těch, kteří si nezvyknou na život tady. Za všech ale vyza-
řovala vděčnost za pomoc. 

Pacal upozornil, že kapacita škol zřizovaných městem je dostatečná. Na 
začátku května do nich nastoupilo asi sto ukrajinských dětí, nejvíce na 
Základní školu T.G. Masaryka, a to čtyřicet.  -zt-

Věhlasný cyklistický závod Tour de 
France se stal pro nevidomého atleta 
Ondřeje Zmeškala z Nového Teleč-
kova na Třebíčsku životním zážitkem. 

Během celého projektu byl příto-
men i režisér a dokumentarista Ros-
tislav Málek. Ten celé dobrodružství 
snímal kamerou a po roce dokončil 
celé své dílo, které míří na filmová 
plátna.

Slavnostní předpremiéra a premié-
ra se uskuteční v Kině Pasáž v Třebí-
či. Součástí promítání bude například 
i křest knihy Tour de France ve tmě v 
podání samotného Ondřeje Zmeška-
la. Předpremiéra se uskuteční ve čtvr-
tek 16. června v 19 hodin, premiéra o 
den v 18 hodin.

V loňském roce se v doprovodu 
čtyřčlenného týmu vydal do Francie, 
aby spolu se svým trasérem Markem 
Peterkou usedli na tandemové kolo 
a pokusili se zdolat všech 21 etap po 
stopách Tour de France. 

Skoro měsíční dobrodružství napříč 
Francií úspěšně dokončili a v nohách 
měli neuvěřitelných 3414 kilometrů. 

„Tour de France jsem se rozhodl zdo-

lat, abych překonal své cyklistické limity, 
ale hlavně abych pomohl těm, kteří to 
potřebují nejvíc,“ objasňuje nevidomý 
atlet cíl své účasti v populárním závo-
du.

Ve spolupráci s Nadačním fondem 
Českého rozhlasu Světluška spustil 
pár dní před startem charitativní sbír-
ku na podporu nevidomých dětí a 
jejich volnočasových aktivit. 

Za vybrané peníze se pořídila tande-
mová kola, sportovní vybavení a jiné 
kompenzační pomůcky. Během závo-
du zdolal Ondřej Zmeškal se svým 
trasérem například nejdelší denní eta-
pu v délce 249 kilometrů nebo hor-
ské úseky ve francouzských Alpách 
a Pyrenejích. Na tandemovém kole 
pokořili Mont Ventoux, 1910 metrů 
nad mořem, dokonce dvakrát. 

„Důležité je mít kolem sebe ten správ-
ný tým, který vás i v těch nejtěžších kilo-
metrech podrží. Zásadní je i podpora 
partnerů, bez kterých by se tento projekt 
nemohl uskutečnit. A jsem vděčný za 
fanoušky, kteří nadšeně sledovali každé 
naše šlápnutí,“ hodnotí Zmeškal prů-
běh celého závodu. -zt-

Vyšší odborná škola a Střední ško-
la veterinární, zemědělská a zdravot-
nická Třebíč oslaví od pátku 16. do 
18. června několik výročí. Rok 2021 
byl pro školu velmi významný a prá-
vem jej můžeme nazvat rokem jubi-
lejí.

První jubileum je svázáno s 
význačným mezníkem v historii ško-
ly, rokem 1946. Byla založena Vyš-
ší rolnická škola v Třebíči, která se 
postupně transformovala na součas-

nou Střední zemědělskou školu. 
Druhým důležitým datem byl rok 

1951. V tomto roce byla založena 
Střední zdravotnická škola. Třetím, 
posledním důležitým datem v histo-
rii školy, byl rok 1996, kdy došlo k 
otevření Vyšší odborné školy. 

Oslavy se uskuteční za podpo-
ry bývalých i současných studentů, 
pedagogů a partnerských organiza-
cí. Částkou 20 tisíc korun přispělo i 
město Třebíč.  -zt-

SETKÁNÍ členů Třebíčanu se neslo v duchu pohody a dobré nálady.
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Setkali se členové Třebíčanu

Sešly se ukrajinské rodiny

POŘADATELÉ pro ukrajinské rodiny připravili pestrý program.
 Foto: Antonín Zvěřina

Škola slaví výročí

Dokument míří do kin


