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Aktuality / Inzerce

Rozhodčí vyhrál všechny partie
Simultánka ve hře šachy
se konala na paměť generála Syrového a legionářů.
� Antonín Zvěřina

Šachová simultánka třebíčského
rodáka, mezinárodního rozhodčího Petra Bochníčka, na památku
armádního generála Jana Syrového a hrdinů – legionářů od Zborova se konala v Komunitním centru Moravia v Třebíči. Před vlastní
hrou se slova ujal hlavní pořadatel František Trávníček, předseda
Spolku vojenské historie Valtice.
„Letos jsme si připomněli 105.
výročí bitvy u Zborova a akce se koná
především jako připomenutí Jana
Syrového. Máme tady zástupce jeho
rodiny, který se zasloužil, aby generálovi opět byla navrácena jeho čest,“
naznačil Trávníček.
Připomněl, že Syrový se zasloužil
o budování tehdejší československé armády a neprávem byl po roce
1945 odsunut na vedlejší kolej československých dějin. V roce 1947
byl neprávem odsouzen za údajnou

MEZINÁRODNÍ rozhodčí Bochníček vyhrál všechny partie.
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kolaboraci a byly mu odňaty veškeré vojenské hodnosti.
„Když v roce 1970 zemřel, pracoval
jako noční hlídač Poštovní novinové
služby a na jeho pohřbu byli pouze
jeho kamarádi legionáři, kteří s ním

Kasační stížnost neuspěla
Kasační stížnost několika obyvatel Třebíče ohledně územního plánu
města skončila u Nejvyššího správního soudu, který ji zamítl. Proti
tomuto rozhodnutí už neexistuje
žádný opravný prostředek.
Ředitelství silnic a dálnic má již
zpracovanou dokumentaci pro
územní rozhodnutí a připravuje se
dokumentace pro stavební povolení. Nutnost výstavby obchvatu ukázala nehoda, která se stala v podvečer v neděli 24. července.
Na Bráfově třídě, současné
dopravní tepně, se převrátil vlek
za traktorem. Řidiči museli místo složitě objíždět, pokud by měli
k dispozici obchvat, většina by centrem Třebíče neprojížděla.
Přípravy stávající trasy obchvatu
potvrdil již dříve mluvčí Ředitelství

silnic a dálnic ČR Martin Buček.
Upozornil, že plánovaný obchvat
je sice jednou ze staveb dopravní
infrastruktury mající vztah k výstavbě pátého bloku Jaderné elektrárny
Dukovany, svůj význam má především pro město Třebíč.
Tam je dlouhodobě nevyhovující dopravní situace na silnici I/23
a na průtahu městem napojených
krajských komunikací II. třídy. Plánovaný obchvat právě tuto dopravu
z centra vyvede.
Vedení města věří, že s výstavbou
se začne v roce 2025. Již mnohokrát
zaznělo, že vybudování obchvatu
v jiné trase se neuskuteční. Stát nic
takového nepodpoří, nic takového
se nepřipravuje a připravovat nebude.
–zt-

Výstavu připravil Barevný svět
Také v letošním roce se uskuteční
tradiční výstava prací osob s mentálním a kombinovaným postižením z
Denního centra Barevný svět Třebíč.
Tato výstava, která je součástí doprovodného programu Mezinárodního
hudebního festivalu Petra Dvorského, bude k vidění od úterý 2. srpna
v prostorách tréninkové kavárny Splněný sen na nádvoří státního zámku
v Jaroměřicích nad Rokytnou.
Letošní výstava byla inspirována
výlety, jejichž cílem bylo poznávání
zvířat. Nejen těch, které jsou známé
z našich dvorků či luhů a hájů, ale i
těch, které k nám přišly z exotických
dálek.
„Na jaře jsme putovali na malou
rodinnou farmu, kde jsme mohli obdivovat čerstvě narozená kuřátka, housata, telata či hříbata. Další cesty nás pak
zavedly do Zooparku na Hrádečku u

Jindřichova Hradce, kde jsme si mohli
zblízka prohlédnout zvířata z celého
světa a navštívili jsme i Živou vodu v
Modré, kde jsme pozorovali podvodní
svět,“ Jakub Dvořák.
Tato výstava představí zvířata
tak, jak je vidí autoři s mentálním a
kombinovaným postižením. Při své
tvorbě používali různé techniky a
při práci s různými materiály v nich
hledali skryté živočichy, kterým pak
vdechovali život.
Ať už se jednalo o obyčejnou
větev, ve které viděli schovaného
hada, prkno, ze kterého na ně cenil
zuby krokodýl, starý buben, který
ukrýval hlavu slona, dřevěné odřezky, ve kterých se skrývalo hejno
kuřátek i kousek hlíny, který se změnil během okamžiku v celé stádo
koní. Výstava potrvá do konce srpna.
–zt-

prošli legionářskou cestu,“ naznačil
Trávníček.
Před lety chtěl v Třebíči uspořádat přednášku o Janu Syrovém a
tehdejší představitel města mu řekl,
že se k odkazu Jana Syrového město nehlásí, protože je to kontroverzní osoba.
„Jsem rád, že se to změnilo a že se
tady tato simultánka může uskutečnit, a že jste přišli, abyste památku
tohoto člověka uctili. Rád bych poděkoval Ivanu Kováčovi, který se o akci
také zasloužil,“ poukázal Trávníček.

Upozornil, že mezi legionáři byla
hra šachy velice oblíbená a bylo
mezi nimi i několik výborných hráčů. Místostarosta Pavel Janata netajil, že neví, jak to bylo v minulosti
s postoji vedení města k Janu Syrovému.
„To všechno se v posledních letech
změnilo, město Třebíč umístilo
pamětní desku Janu Syrovému na
jeho údajný rodný dům, ukázalo
se však, že jsme ji umístili na dům
nesprávný. Ozvali se odborníci, že je
to jinak,“ přiznal Janata.
Slovo dostal i prasynovec Jana
Syrového Jan Syrový, který se
vrchovatou měrou zasloužil o znovuobnovení významu svého předka. Poděkoval Trávníčkovi, že se
akce na připomínku jeho strýce
koná.
Kováč připustil, že o šachy není
v současné době takový zájem jako
v minulosti, přesto má třebíčský
oddíl tři šachová družstva. Představil Trávníčka jako svého kolegu z armády, kdy oba jsou kapitáni
v záloze.
Trávníček již napsal osm knih o
legionářích a dokončuje devátou o
legionářích šachistech. Do Třebíče
dovezl originální šachy, se kterými
legionáři hráli. Kováč přivítal hosty a představil komunitní centrum,
bývalé kino Sputnik, které pamatují celé generace nejen Třebíčanů.
Svoje zázemí tam našli i šachisté.
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