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řebíčská nemocnice slaví 120 let a v sobotu 10. 
září pořádá Den otevřených dveří, a proto se 
sluší zavzpomínat na tento zdravotní ústav. 

Bylo mi 16 let, pracoval jsem tehdy v samostatném 
střítežském zemědělském družstvu o prázdninách a 
čas jsme trávili společně s kamarádem Lubošem coby 
natěrači na střeše.

Nudnou práci jsme si chtěli zpestřit a nenapadlo 
nás nic lepšího, než přes plot z plechu přelézt do sou-
sední zahrady a osvěžit se trochou třešní. Bohužel 
jsem se zachytil o plot tak nešťastně, že jsem si roztrhl 
všechny prsty na levé ruce. 

Polili mi to v kanceláři nějakou vodičkou a přes můj 
velký odpor, večer se konala v sousedních Kožichovi-
cích zábava a já byl platonicky zamilovaný do jed-
né spoluobčanky, se rada starších usnesla, že to chce 
sešít.

Nakonec jsem s tím souhlasil, a tak jsem se ocitl ješ-
tě na staré chirurgii, kdy v parčíku před budovou se 
všichni mohli těšit z jezírka. Příliš dlouho jsem neče-
kal, byla sobota, v mužstvu se ten den pracovalo, ale 
vzal si mě do parády lékařský personál.

Sestřička a mohutný pan doktor s mohutným kní-
rem. První jeho otázka zněla, cos dělal, a zatím-
co mně sestřička do ran píchala roztok proti bolesti, 

pekelně to bolelo, onen muž mi spílal, co jsem to za 
kluka z vesnice, že neumím přelézt plot, a když už 
jsem takový nešika, proč jsem nepřinesl něco třešní. 

Pro silnější slovo si nešel daleko a ve spílání jasně 
zněl dobrácký podtón. Ránu mi sešil a vyprovodil slo-
vy, že si mám dávat příště větší pozor. Tím mužem 

byl doktor Nováček, a nebylo to naposledy, co jsme 
stanuli tváří v tvář, naštěstí i jako kamarádi. Ty třeš-
ně mu ale dlužím dodnes. 

Večer jsem samozřejmě s ofačovanou rukou na 
zábavu šel, v ráně mně škubalo a cítil jsem se jak 
husa před Martinem, takže jsem musel mít ruku 
neustále nad hlavou, a uznejte, jak můžete tančit 
ploužák a vinout se k dívce svého srdce, když je ruka 
kdesi v oblacích. 

Podruhé jsem se dostal do nemocnice, když už jsem 
pracoval v zemědělském družstvu Kožichovice coby 
technik. A tan den byla velká sláva, pro družstevníky 
se otevřela nová kuchyň s jídelnou. Strana se postara-
la o své pracující, kteří houfně nové služby využili.

Jenže jen několik desítek minut po pozření oběda 
jsem začal pociťovat v žaludku velkou bolest a kroutil 

se jak had, když mu šlápnou na ocas. Moji kolegové 
si toho všimli a nabádali mě, abych si s tím nezahrá-
val a vyhledal lékařskou pomoc. Bolest se zvětšova-
la, a tak jsem byl odvezen do nemocnice, kde per-
sonál konstatoval, že jsem si podráždil slepé střevo, 
a uložili mě na lůžku, kde leželo asi dvacet dalších 
pacientů.

Na bříško jsem dostal led a celou noc se dál kroutil 
a zadržoval bolestné vzdechy, abych nerušil šťast-
nější spolubydlící. Druhý den jsem šel pod kudlu, 
a protože jsem v té době hrál v bigbítové kapele a 
v sobotu jsme měli produkci, podepsal jsem urychle-
né propuštění s připomínkou, abych si nezahrával a 
aspoň nic těžkého netahal. 

V družstvu měl můj odvoz velký ohlas, téměř 
všichni družstevníci se z dalších obědů odhlási-
li, nechtěli riskovat, že se také octnou v nemocnici. 
Předseda zuřil a bylo mně to přičteno k tíži, což vyvr-
cholilo mým odchodem od zemědělství, aniž by jedna 
či druhá strana utrpěly výraznou ztrátu. 

K nemocnici se ještě někdy vrátím, jen na závěr, 
vždy jsem se v této instituci setkal s velmi dobrým pří-
stupem personálu, nemohu si stěžovat na stravu. To 
jen tak na okraj, že tam pracují odborníci, ale taky 
jenom lidé.  Antonín Zvěřina

První nemocniční případy

Tak plynul čas...

T

Kromě promítání na zámec-
kém nádvoří divákům přálo 
pod širým nebem počasí. 

� Antonín Zvěřina

Letošní letní promítání se v Třebíči 
uskutečnilo na třech místech, v par-
ku zámeckého areálu, na Sokolském 
stadionu a zakončeno bylo před 
Základní školou a Mateřskou školou 
Na Kopcích.

„Nejvíce navštěvovanějším místem 
byl Sokolský stadion, což byl i náš 
záměr. Zde jsou nejlepší podmínky pro 
promítání pod širým nebem,“ infor-
moval vedoucí kina Pasáž Zdeněk 
Mládek. 

Následuje promítání Na Kopcích 
a nakonec zámecký areál. „To, že 

promítání v zámeckém areálu mělo 
nejslabší návštěvnost, bylo zapříčině-
no hlavně počasím, jednou jsme kvů-
li bouřce nepromítali vůbec a dvakrát 
déšť předčasně promítání ukončil,“ 
upozornil Mládek.

Nejvíc přilákal diváky film Vyše-
hrad, 864 návštěvníků, na druhém 
místě se umístila pohádka Tajemství 
staré bambitky 2 s počtem 603 divá-
ků, na třetím místě film Po čem muži 
touží 2  v počtu 407 návštěvníků. 

Pro bramborovou medaili si těsně 
doběhl Zátopek v počtu 402 divá-
ků. Všechny tyto filmy se promíta-
ly na Sokolském stadionu. Celková 
návštěvnost letního kina činila 4182 
diváků. Příští rok se letní kino vrátí 
na zrekonstruované Karlovo náměs-
tí.

LETNÍ kino se promítalo na třech místech, i v lokalitě Na Kopcích.
 Foto: Antonín Zvěřina

Letní kino diváky lákalo

Příprava na svátost biřmová-
ní začne v pátek 23. září v 19 hodin 
v kostele sv. Martina. Připravovat se 
mohou všichni od 14 let. Horní hra-
nice není omezena.

Biskupství brněnské otevře na 
podzim Teologický kurz pro nejšir-

ší katolickou veřejnost. Bude pro-
bíhat od října 2022 do června 2023 
v Brně, 16 sobotních setkání od 9 
do 15 hodin. Kurz je vhodný pro 
zájemce, kteří si chtějí rozšířit své 
náboženské vzdělání. Přihlášky se 
podávají nejpozději do 15. září.   -zt-  

Třebíčskou stopu mají Slavnos-
ti jeřabin, které se konají ve Žďáře 
nad Oslavou. Letošní 28. Ročník se 
nese ve znamení tři století poutního 
kostela na Zelené hoře. Součástí je 
výstava Hvězda mezi hvězdami, kte-
rou si zájemci mohou prohlédnout 
v budově Staré radnice a kapli sv. 
Barbory.

Mezi vystavujícími je třebíčský 
výtvarník Zdeněk Šplíchal. Výstava 
potrvá do 18. září. 

Od 11. září do 16 října se Zde-
něk Šplíchal představí v Městském 
muzeu a galerii v Dačicích. Verni-
sáž začíná 11. září v patnáct hodin. 
  -zt-  

Začne příprava na biřmování 

Ve Žďáře vystavuje Z. Šplíchal


