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Komunitní centrum Moravia začalo sloužit 
svému účelu na počátku letošního roku. 
Jeho provozovatelem se stalo sdružení 
STŘED. O cílech čtenáře seznámí koordiná-
torka Alena Řídká.  
� Antonín Zvěřina

Pro koho a k jakému účelu Komunitní cent-
rum Moravia slouží nebo by sloužit mohlo? 

Tyto a podobné dotazy jsme od ledna 2020, kdy 
se Komunitní centrum v prostorách bývalého ki-
na otevřelo, slyšeli z různých stran nesčetněkrát. 
Budova Komunitního centra disponuje různými 
místnostmi za účelem různorodého využití. 

Aktivně jsou využívány kanceláře a prostory ve 
druhém patře, kde působí různí poskytovatelé 
sociálních služeb a spolky, Svaz postižených civi-
lizačními chorobami, Svaz tělesně postižených, 
Oblastní charita Třebíč - Al Paso Vysočina a Cent-
rum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. 

Svoje zázemí pro fungování služeb pro děti 
a mládež tam má i Klub Naděje, spadající pod 
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Třebíč a 
další služby organizace STŘED.

Je pravda, že se v prostorách mohou zájemci 
občerstvit?

Vstupnímu prostoru v přízemí Komunitního 
centra dominuje kavárna Moravia, provozovaná 
organizací Vrátka, která je otevřena denně. Obslu-
hou jsou klienti sociální rehabilitace, kteří si zde 
osvojují pracovní návyky. Hned vedle je všem náv-
štěvníkům k dispozici největší knihobudka v Kraji 
Vysočina – Komunitní knihovna.

Přibližte, co se v Komunitním centru děje?
Další prostory Komunitního centra, jako napří-

klad multifunkční sál, slouží k pravidelnému kon-
dičnímu cvičení seniorů, k cvičení pro širokou 
veřejnost, případně pro stálé členy spolků. Na 
své si zde přijdou také milovníci jógy. Pravidelně 
zde probíhají lekce tance pro děti různých věko-
vých kategorií. V budoucnu by tady měly probí-
hat zdravotně - preventivní aktivity, jako je rehabi-

litační cvičení nebo fyzioterapeutické cvičení pro 
dospělé i děti. V nabídce činností jsou i kurzy šití, 
vaření a kreativní kurzy pro veřejnost probíhající 
vždy jednou týdně.

Nabízíte i jednorázové akce?
Ano, kromě pravidelných aktivit je prostor 

využíván i pro tyto jednorázové akce. Přednášky, 
které zde realizuje například Zdravé město Třebíč, 
různé semináře, workshopy, jednání nebo volno-
časové aktivity nejen pro rodiny s dětmi. Velmi 
dobře funguje spolupráce s Domem dětí a mlá-
deže Třebíč, s nímž bylo již několik akcí s úspě-
chem zrealizováno nebo se Základní uměleckou 
školou Třebíč, která zde vystavovala práce Akade-

mie umění a kultury pro seniory. 

Mohou využít prostory i jiní zájemci o růz-
nou činnost?

Komunitní centrum nabízí zázemí pro spolko-
vou, uměleckou, volnočasovou i odbornou čin-
nost. Nabízí zázemí pro aktivity rodičů s dětmi, 
prarodičů s vnoučaty, mládeže, ale třeba i lidí, kte-
ří jsou sami, rádi by se setkávali a aktivně zapo-
jovali do komunitního života. Prostory mohou 
využívat i odborníci pro svá jednání, pracovní 
schůzky, workshopy, přednášky. 

Mezi nejvíce vítané nápady patří ty, které při-
chází i s osobou, která je připravena je také zrea-
lizovat. Má co nabídnout ostatním, zprostředku-
je zajímavou aktivitu, má jasnou představu, jak a 
kde konkrétně bude daná aktivita probíhat, kolik 
zabere času, v jakém termínu by se měla uskuteč-
nit či jaká je cílová skupina.

Máte pro to dostatečné kapacity?
Mezi místnosti, které jsou v Komunitním cent-

ru k dispozici pro krátkodobé i pravidelné využí-
vání, patří sdílené kanceláře, rukodělná a výtvar-
ná místnost, dva sály, zázemí pro děti (tzv. dětský 
koutek), cvičná kuchyně, terasa, zahrada, hřiště na 
pétanque, hudební zkušebna. Využít lze samozřej-
mě i kombinaci více místností najednou, popřípa-
dě celé přízemí pro rozsáhlejší akce typu jarmark, 
herní odpoledne, tvořivé aktivity rodičů s dětmi. 
Místnosti jsou k dispozici pro jakékoliv aktivi-
ty, které mohou připravit a vést i externisté, tedy 
aktivní občané, kteří mají chuť předávat své zna-
losti a zkušenosti dalším lidem, organizace nebo 
firmy, které se nějakým způsobem mohou podí-
let na zapojení ohrožených či znevýhodněných 
skupin občanů. Máme mnoho aktivit, se kterými 
čekáme, až je budeme moci realizovat. 

Kdo budovu vlastní a provozuje?
Celá budova je v majetku města Třebíče. Provo-

zovatelem Komunitního centra je nestátní nezis-
ková organizace STŘED. Jen připomínám, že 
rekonstrukce prostoru bývalého kina získala oce-
nění v soutěži Stavba roku 2019.

Komunitní centrum Moravia rozšířilo 
možnosti využití volného času

KOORDINÁTORKOU Komunitního centra 
Moravia je Alena Řídká.   Foto: archiv centra

Marie Špačková z Třebíče vydala další pohádky 
pro děti – Pohádky z Vysočiny. Malí i velcí v kníž-
ce najdou texty z jihlavské ZOO, Náměště, Brtni-
ce, Markvartic, Jaroměřic, Trnavy, taky z Náram-
če, Ptáčova, Boroviny, Kožichovic a z Třebíče. Na 
závěr bude i jedna popletená, jak je jejím zvykem z 
předešlých knížek pro děti, i jedna o zlém virusu.

Hlavní postavy jejích knížek jsou zvířátka. Autor-
ka se snaží dětem dávat příklady v postavičkách 
zvířátek a hlavně chce, aby se neobjevovalo v je-
jích knihách násilí, kterého je všude dost. V závěru 
každé pohádky je nenásilnou formou poučení pro 
děti. Autorka se těší, až bude možnost pokřtít kni-
hu v městské knihovně v Třebíči, že se sejdou děti s 
rodiči a společně si s ní zazpívají. 

O ilustrace se postaral DANNY, jehož díla ma-
jí i různé celebrity po celém světě. Z našich je to 
namátkou Lucie Bílá, Věra Špinarová či Marké-
ta Hrubešová. „Musím poděkovat svému manželovi, 
bez jehož podpory bych knihu určitě nevydala,“ dodá-
vá Marie Špačková. -zt-

MARIE ŠPAČKOVÁ představuje novou knihu pohá-
dek. Foto: archiv M. Špačkové

První přednáška 
on-line

První přednášku on-line pořádá 
městská knihovna v Třebíči. Odkaz 
na přednášku bude zveřejněn v úterý 
5. prosince od 17.30 hodin. 

Více informací lze zjistit na webo-
vých stránkách knihovny. Pro dotazy 
bude ponechán prostor v samotném 
závěru pořadu prostřednictvím cha-
tu. Přednášku je možné sledovat také 
na tabletu nebo moderním mobilním 
telefonu.

„Na malém území ohraničeném Stře-
dozemním mořem, Sýrií a Izraelem se 
zvedají hory, po zemi jsou roztroušeny 
starobylé památky, servíruje se zde uzná-
vaná kuchyně a nábožensky se jedná o 
velice koncentrovaný pel-mel. Nablýskaná 
metropole Bejrút, famózní město Tripo-
lis, část Lebanon Mountain Trail, staro-
dávný Byblos, Baalbek a poklidné město 
Zahlé jsou jen letmou ochutnávkou toho, 
co tato destinace nabízí. Blízkovýchodní 
zemi s největším počtem uprchlíků jsem 
navíc pro jistotu opustil předčasně díky 
silným protivládním demonstracím,“ 
říká přednášející Michal Štěpnánek.  
 -zt-

Pohádky se zaměřily na Vysočinu


