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Volby 2022
Rok 2022 se stal opět rokem 

volebním. Celou zemi čeká výběr 
složení obecních zastupitelstev. 
Prezident republiky Miloš Zeman 
vyhlásil letošní volby na pátek 23. 
září od 14 do 22 hodin a v sobotu 
24. září od 8 do 14 hodin.  

Právo volit v místě trvalého byd-
liště mají osoby, pokud jim bylo 18 
let. Právo volit neomezuje vojenská 
služba ani trest odnětí svobody, tito 
lidé mohou vybírat zastupitele na 
místní úrovni. 

Volit občané mohou v obci, v níž 
jsou přihlášení k trvalému pobytu. 
V územně členěných městech mají 
možnost hlasovat ve volbách zastu-
pitelstva města i v té městské části, 
v níž trvale žijí.  –zt-

OSLAVY TŘÍ KÁPÍ. Podzámecká niva v Třebíči ožila středověkem, proháněli se po ní koně a také se tančilo. Tři sličné tanečni-
ce se ochotně fotily s dětmi.  Foto: Antonín Zvěřina

Studenti předvedli korejskou kulturu
Největší úspěch u návštěv-

níků slavily korejské kroje, 
ve kterých se nechávali foto-
grafovat. 
� Antonín Zvěřina

Den korejské kultury, samozřej-
mě té jižní, přinesl do Komunitního 
centra Moravia v Třebíči spontán-
nost studentů této země. To oceňuje 
i vedoucí centra Ondřej Ferdan. „Jed-
ná se o zakončení návštěvy korejských 
dobrovolníků z korejské univerzity pro 
sociální služby,“ upřesňuje. 

Návštěvníci si mohli vyzkoušet 
tamní kostýmy i se v nich vyfotogra-
fovat, včetně dětských. Měli možnost 
také ochutnat typická jídla a nápoje, 
mimochodem nápoje sladko-hořké 
osobní zkušenost pisatele. 

Součástí byly i rukodělné dílnič-
ky, kde se lidé učili vyrobit korejské 
zvláštnosti, odnášeli si třeba pěk-
ný vějíř. Pro nás naprosto nová hra 
v obracení čtverečků s korejskou a 
českou vlajkou vyvolávala pochval-
nou reakci, kterou korejští studenti 

oceňovali úspěchy českých převážně 
dětí. 

Ferdan také naznačil, že kvůli opat-
řením ve světě se program měnil, 
protože studentů z Jižní Koree přije-
lo méně. „Korejština je pro nás jazyk, 
který se našemu vůbec nepodobá. 
Domlouváme se anglicky a pro ostat-
ní, kteří tímto jazykem nedisponují, je 
tady překladatelka paní Kim,“ infor-
muje Ferdan.

Doplňuje, že mezi studenty jsou 
i tací, kteří studují v Praze, a ti znají 
korejsky i česky. „Korejský dobrovol-
nický program už tady funguje několik 
let. Náměstek firmy KHNP nám řekl, 
že v místě, kde se firma uchází o zakáz-
ku, v tomto případě o výstavbu nového 
bloku Jaderné elektrárny Dukovany, je 
to běžné,“ poznamenává Ferdan.

Příliš slaná 
Pro studenty je to velice zajímavá 

zkušenost, seznámit se zvyky v zemi 
ve střední Evropě. Ferdan naznaču-
je, že jim u nás chutná, pouze jídla 

jsou příliš slaná. Netají, že se jedná o 
velice pokorné jedince, oproti jiným 
národnostem, se kterými se mohl 
setkat. 

„Velice si to tady užívají, moc se jim 
tady líbí,“ dodává Ondra Ferdan. 
Tereza Tručková, studentka z Třebí-
če, se podílí na nabídce korejských 
pochutin. Nastiňuje, že se jedná o 
korejské sladkosti, oplatku s čokolá-
dou, tradiční hroznový bonbon nebo 
již zmiňované tradiční nápoje. 

„Máme tady i sáčky s překvapením,“ 
ukazuje Tereza a později zjišťujeme, 
že každý obsahuje výborné sušen-
ky, velice pálivé mandle; a magnetka 
s jihokorejským motivem již zdobí 
ledničku.

K rozhovoru s korejskými zástupci 
volíme samozřejmě tlumočnici Kim. 
Muž i žena zastupují firmu KHNP. 
Moc se jim tu líbí, shledávají i určité 
podobnosti s jejich zemí. V Třebíči si 
prošli židovskou čtvrť a velice se jich 
dotkl osud jejích původních obyva-
tel.  (Pokračování na str. 3)

Přednáška se 
zaměří na klima

Přednáška v rámci celorepubliko-
vé akce Týden pro klima má název 
Šetříme … nejen svoji peněženku. 
Slova se ujme Jan Šindelář z nezisko-
vé organizace Trash Hero Třebíč ve 
středu 14. září od 17 hodin v před-
náškovém sále městské knihovny 
v Třebíči. Posluchači se dozví, jak 
mohou sami svým přístupem šetřit 
nejen klima, ale také svoji peněžen-
ku.  -zt-  

Vrátka představí 
svoji činnost

Nahlédnutí za Vrátka, tak se jme-
nuje akce, která se uskuteční ve čtvr-
tek 8. září v kavárně V pohybu v ulici 
Leopolda Pokorného 59/19 v Třebí-
či. Začíná v 16 hodin. V programu se 
budou prezentovat aktivity sdružení 
Vrátka, trafika, kavárna, krámek Pod 
věží, lazárek spojený s módní pře-
hlídkou či práce s klienty sociální 
rehabilitace. 

Během akce si zájemci mohou 
zakoupit drinky a občerstvení, které 
připraví právě klienti sociální rehabi-
litace. Těšit se mohou i na speciality 
na grilu.  -zt-  


