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Výstavu Všichni jsme stvořeni z lás-
ky připravila moravská parasurrealis-
tická skupina STIR–UP ve spoluprá-
ci s Městským kulturním střediskem 
Třebíč. 

Zájemci si ji mohou prohlédnout 
od čtvrtka 3. dubna do neděle 8. 
června. Vernisáž se uskuteční ve 
středu 2. dubna od 17 hodin v Gale-
rii Malovaný dům. 

Výstava přiblíží díla Josefa Kre-
mláčka, Vladimíra Kubíčka, Václa-
va Pajurka, Zdeňka Píži, Lubomí-

ra Kerndla, Ondřeje Vorla, Dagmar 
Mohylové, Lindy Filipové, Josefa 
Bubeníka, Jana Wolfa, Arnošta Budí-
ka a Zdeňka Cibulky.   

Výtvarná skupina STIR–UP vznik-
la v roce 1995 rozpadem ostravské 
pobočky Společnosti Karla Teiga. 
Anglický název má několik významů 
- vyvolat neklid, nepokoj, vzpouru. 

Skupina má za sebou bohatou 
výstavní a publikační činnost v úzké 
spolupráci především s parasurrea-
listickou skupinou Phases.     -zt-

Díla představí parasurrealistická 
moravská skupina STIR-UP

Práce je hlavním tématem 16. roční-
ku Mezinárodního festivalu dokumen-
tárních fi lmů o lidských právech Jeden 
svět, který se uskuteční v březnu v Pra-
ze a poté v dalších 33 městech České 
republiky. Mezi nimi bude od pondě-
lí 24. do středy 26. března už potřetí i 
Třebíč. 

Se zázemím městského kulturního 
střediska a ředitelky Jaromíry Hanáčko-
vé jej organizuje opět stejný tým jako v 
loňském roce s podporou Základní ško-
ly Benešova Třebíč, Soukromé střední 
odborné školy a Středního odborného 
učiliště  Třebíč a Gymnázia Třebíč.

Letošní téma celého festivalu je prá-
ce. Jeden svět se snaží upozornit na to, 
že po několika letech ekonomické kri-
ze se zaměstnání jako zdroj obživy stá-
vá každodenním tématem stále většího 
počtu lidí. Práce lidi spojuje, protože ji 
řeší všichni ti, kdo ji hledají, ti, kdo se 
bojí, že o ni přijdou, i ti, kdo v ní musí 
trávit příliš času a přicházejí o svůj sou-
kromý život.

V Třebíči organizační tým vybral šest 
dokumentárních fi lmů (viz program 
kina Pasáž) i s jinými náměty, než je 
práce, a držel se stěžejního tématu lid-
ských práv. Večerní projekce doplní ve 

všech třech festivalových dnech dopo-
lední představení pro žáky základních 
i středních škol, které se staly již pravi-
delnými účastníky festivalu.

„Z několika desítek fi lmů jsme pro Tře-
bíč vybrali na pondělí 24. 3. dva fi lmy 
blízké aktuálnímu dění v Třebíči. Doba 
slevová ukáže, že obchodní, ale i jiné kor-
porace nedávají slevu zadarmo,“ říka-
jí pořadatelé Pavel Mikoláš a Petra 
Kopečková.  

Podezřelá čokoláda zobrazuje otřes-
né praktiky na kakaových plantážích v 
Pobřeží Slonoviny, kde jsou k otrocké 
práci zneužívány děti. Poté následuje 
diskuse na téma Fair Trade a předání 
certifi kátu Fairtradové město Třebíč. 

Druhý den je věnován mladému 
režisérovi Ivu Bystřičanovi, který osob-
ně v Třebíči uvede své dva fi lmy Dál 
nic a Mých posledních 150 tisíc ciga-
ret. Oba večery bude moderovat Milan 
Zeibert. Závěrečný den festivalu bude 
věnován závažnému lidsko-právnímu 
snímku Tibet – oheň v zemi sněhu a 
poslední dokumentární fi lm je Pro-
jekt Příroda, kde se fi lmař David Bond 
nedokáže smířit s tím, že jeho děti 
milují televizi a tablety více než pro-
cházky lesem a venkovní hry. -zt-

Začíná festival Jeden svět

Na lednovém zasedání se zastu-
pitelé takřka jednomyslně roz-
hodli podpořit Západomoravskou 
vysokou školu (ZMVŠ), konkrét-
ně částkou dva milionu korun. 

Učinili tak na základě říjnového 
pracovního setkání se zástupci vede-
ní školy a po prezentaci činnosti ško-
ly, za kterou před zastupiteli vystou-
pil rektor školy Dr. Marek Matějek. 
Ten shrnul v několika minutách 
minulost a přítomnost školy, nastínil 
záměry do budoucna a odpovídal i 
na otázky zastupitelů.

Pane rektore, jak na tom nyní 
škola vlastně je a v čem se odrazí 
fi nanční podpora města?

Nejprve musím zmínit skuteč-
nost, že město Třebíč je jedním ze tří 
zakladatelů ZMVŠ. Vedle příspěvku 
schváleného zastupiteli je ujednána i 
podpora z dalších stran.  Všem záleží 
na tom, aby vysoká škola překlenu-
la zlomové období a z transformace 
vyšla posílena. Po složení státních 
závěrečných zkoušek školu opouští 
nemalá část studentů, naopak nově 
otevřený obor udržitelný rozvoj regi-
onu a krajiny se teprve dostává do 
povědomí veřejnosti. Připravujeme 
nyní dálkovou formu tohoto oboru 
a fi nišujeme s prací na akreditačním 
spisu Kulturně-historická studia. 

MAREK MATĚJEK.
 Foto: Antonín Zvěřina

Zastupitelé podpořili vysokou školu

Myslíte si, že to bude pro školu 
přínos?

Věříme, že jeho struktura zaujme 
nejen akreditační komisi, ale také 
potenciální zájemce o vzdělání v 
oblasti historie, kultury a umění. 
Obor nabídne ve své specializační 
části i orientaci na kulturní manage-
ment a uspokojí i ty, kteří mají zájem 
dozvědět se více o péči a nakládání 
s dokumenty a záznamy. Vzhledem 
k digitalizaci pramenů, převádění 

státní správy a samosprávy na elek-
tronickou bázi se nám toto jeví jako 
perspektivní zaměření.

Zastupitele zajímala i otázka 
setrvání v objektu bývalé základní 
školy v Borovině. 

Snížení příjmů na školném a vysoké 
náklady na provoz stávajícího objektu 
nás vedly k tomu, že jsme se v rámci 
úsporných opatření rozhodli pro změ-
nu objektu. Jednání jsou takřka u kon-
ce, právníci dolaďují detaily smlouvy o 
dlouhodobém pronájmu. Přestěhová-
ním do jednoho z objektů v bývalém 
továrním areálu BOPO výrazně ušet-
říme, přestěhujeme se do prostor upra-
vených přesně podle našich požadav-
ků, budeme trochu blíže centru a v 
reprezentativním prostředí. Je to – v 
dobrém slova smyslu – sňatek z rozu-
mu. Stěhování nebude příliš nákladné, 
protože se přestěhujeme jen o pár set 
metrů dále a doufáme, že nám pomo-
hou i studenti, například při stěhování 
rozsáhlého knižního fondu.

Do kdy vrátíte stávající budovu do 
majetku města?

Stane se tak poté, co budou nové 
prostory připraveny k nastěhování. 
Důležité je, abychom následující aka-
demický rok zahájili v novém. 

Jaké jsou v současné době vyhlíd-
ky pro školu do budoucna?

Převážně příznivé. Po provoz-
ní stránce vysoká škola prochá-
zí ozdravnou kúrou a má podporu 
svých zakladatelů. V oblasti výuky 
se jí podařilo získat akreditaci pro 
nový obor, další intenzivně připra-
vuje. O nový obor studenti projevili 
zájem, otevřel se první ročník a výu-
ku zajišťuje kvalitní tým pedagogů. 

Máte zájem navázat další spolu-
práce?

Snažíme se více  zapojovat do regi-
onálního dění, například partici-
pujeme na socioekonomické stu-
dii Přírodovědné fakulty Univerzity 
Karlovy, která ji realizuje ve spolu-
práci s občanským sdružením Ener-
getické Třebíčsko. Doufám, že se 
nám postupem času podaří změnit 
názor veřejnosti na spojení „regio-
nální vysoká škola“. Nabízíme mož-
nost těm, kteří z různých důvodů 
chtějí studovat v místě bydliště. Sou-
časně i těm, kteří svou budoucnost vidí 
po absolvování tříletého bakalářského 
studia v rychlém nástupu do zaměst-
nání. Individuální přístup k studen-
tům současně umožňuje pokračo-
vat ve studiu v magisterském stupni.    
 -zt-

OBLASTNÍ KOLO recitační soutěže Wolkerův Prostějov zná vítěze. Do krajské-
ho kola postupují: zleva Veronika Janíčková z Gymnázia Třebíč, Lucie Březnová 
z Hotelové školy Třebíč, Šimon Benda a Klára Janatová z Katolického gymnázia 
Třebíč.  Foto: Antonín Zvěřina

Postupují čtyři recitátoři
Skautky ze 7. roje Sasanky střediska 

Srdíčko v Třebíči se zapojily do celo-
státního dobrovolnického projektu 
72 hodin pro lidi, přírodu a místo, kde 
žiješ. Organizátorem projektu byla 
Česká rada dětí a mládeže. Skautky v 
rámci projektu vyrobily celkem sedm 
krmítek, která nabídly domovům pro 
seniory v Kubešově a Koutkově ulici 
a v ulici Manželů Curieových, kde je 

také během prosince umístily.
Krmítko skautky věnovaly také Tře-

bíčskému centru, které jej instalovalo 
společně s dětmi v Borovině v areálu 
své pobočky Centra DaR. Další skaut-
ská krmítka mohou lidé potkat také v 
ulici Fr. Hrubína nad Týnským údolím 
a u Kostelíčka. Všechna krmítka skaut-
ky opatřily také informacemi o tom, 
čím ptáky v zimě přikrmovat. -zt-

Skautky rozdaly ptačí budky


