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V nakladatelství Parola vychází nová 
kniha spisovatelky Ludmily Klukano-
vé – pohádky Z království pramenů i 
skal. Premiéru bude mít na Podzim-
ním knižním veletrhu v Havlíčkově 
Brodě 17. a 18. října. 

„Pohádky vznikaly postupně a před 
delší dobou,“ říká spisovatelka a dodá-
vá, že jsou inspirované „krajinou mno-
ha míst naší země“.

Proto v nich děti najdou oživlý 
potok, mluvící kámen, semínko stro-
mu, které hledá místo, kde vyrůst, ale i 
namyšleného Janka, jenž se holedbá a 
vydá do prastarého prapralesa…

Autorka do pohádkového králov-
ství pozvala čarovné květiny, studán-
ky, zakleté hrady, kouzelníky, chyt-
ráky i hlupáky, krále, princeznu, 
stříbrné skřítky…A jako v každé správ-
né pohádce nakonec zvítězí dobro a 
láska nad zlobou. 

Knihu devatenácti pohádek ilustro-
vala Hana Paulová. 

Spisovatelka Ludmila Klukanová 
(1936) se narodila v Lipníku na Tře-
bíčsku, pak se odstěhovala do Jihlavy, 
nyní žije v menší obci na Jihlavsku. Je 
členkou PEN klubu a Obce spisovate-
lů a v průběhu let vydala na dvě desít-
ky knih. 

Klukanové vycházejí pohádky 
Z království pramenů i skal

Z království pramenů i skal je její 
druhou knihou pohádek. V roce 1993 
to byla Z pohádkových končin. 

Jejím posledním dílem byl dosud 
román z padesátých let Pozdní čas 
nastal nám - syrový příběh „zdivoče-
lé země“ očima ženy. Příběh ženy, kte-
rá zažila v mládí krutou kolektivizaci v 
50. letech a po roce 1989 navštěvuje ve 
zralém věku rodnou ves. Román vyšel 
v létě v nakladatelství Dauphin. -pk-

Hostem dalšího autorského čte-
ní, které na jaře a na podzim pořádá 
Městské kulturní středisko Třebíč, 
bude v pátek 31. října Markéta Hej-
kalová z Havlíčkova Brodu. Markétu 
Hejkalovou znají knihkupci, nakla-
datelé a vydavatelé jako pořadatel-
ku Podzimního knižního veletrhu 
v Havlíčkově Brodu, kde má také 
rodinné nakladatelství Hejkal. 

Dva týdny po veletrhu přijede do 
Třebíče především v roli spisovatelky 
a překladatelky z fi nštiny (překládá 
dílo Miky Waltariho). Vystudovala 
fi nštinu a ruštinu. V druhé polovi-
ně devadesátých let byla konzulkou 
a kulturní atašé na českém velvysla-
nectví ve Finsku. 

Markéta Hejkalová je také místo-
předsedkyní Českého centra PEN 
klubu a řídí zároveň nejvýznamnější 
výbor PEN klubu pro vězněné spi-

sovatele. Výbor zveřejňuje případy 
utiskovaných slovesných tvůrců a 
žádá jejich vlády o osvobození.

Z díla Markéty Hejkalové při-
pomínáme tituly: Vždycky jedna 
noc, Důkazy jejího života, Ženy a 
cizinci na konci tisíciletí, Andělé 
dne a noci, Kouzelník z Pekingu a 
Fin Mika Waltari. Zajímavé budou 
určitě také její informace, co všech-
no obnáší pořádání knižního vele-
trhu. Napínavý román Rudé paprs-
ky severního slunce vydala právě u 
příležitosti jeho konání a představí 
ho i v Třebíči.

V první části večera přednesou svo-
ji tvorbu studenti Střední soukromé 
školy v Třebíči. Autorské čtení se již 
tradičně koná ve velkém sále Národ-
ního domu, od 18 hodin. Bufet bude 
po celou dobu k dispozici.

 Mirka Čermáková

Přijede pořadatelka veletrhu 
a spisovatelka Hejkalová

Pro účastníky adaptačního kurzu 5. 
třídy Základní školy Horka-Domky 
připravili strážníci městské policie 
na počátku září pestrý program. Děti 
byly rozděleny do několika skupin a 
na stanovištích, přichystaných stráž-
níky, plnily zadané úkoly. 

Dozvěděly se základní informace 
o práci strážníků, vyzkoušely svo-
ji šikovnost na pružném laně, zjis-

tily, co to obnáší bránit se v případě 
napadení. 

Přes rybník Kuchyňka se plavily na 
raft u.  Akce se těšila zájmu dětí, kte-
ré uvítaly možnost poznat se mezi 
sebou i s novými učiteli mimo pro-
středí školy. Každý si za svoji stateč-
nost a šikovnost odnesl malý dárek 
– bezpečnostní prvek na svoje oble-
čení. –ls-

Děti prožily dobrodružství

ŠKOLÁCI ze Základní školy Horka-Domky se plavili na raft u.
 Foto: archiv městské policie

„Už jedou!“ známá věta je namís-
tě v sobotu 6. září dopoledne, kdy má 
středem města projít průvod koní a 
nalákat tak zájemce na Chovatelský 
den, který se koná druhý den v areálu 
Polanka. 

Ještě předtím nás mate jeden koňský 
povoz, který si to zamíří na Podzámec-
kou nivu, ale nakonec i on se zařadí 
do konvoje. Nejprve se v ulici 9. květ-
na objeví vůz městské policie a pak už 
začíná přehlídka ušlechtilých zvířat. 

V čele jedou jezdci v sedlech. Jezd-
ci? Spíš musíme říci, že jezdkyně, inu 
záliba v koních převažuje u něžného 
pohlaví všeho věku, nejvíce u toho 
dospívajícího. Průvod uzavírá sběrný 
vůz, který pečlivě uklízí nečistoty, kte-
ré koně způsobují. 

Průvod projíždí křižovatkou za Pod-
klášterským mostem a my, i spousta 
dalších zvědavců, víme, že se vrátí na 
Karlovo náměstí. Proto následuje pře-
sun tam. 

Celkem třikrát obkrouží průvod půl-
ku náměstí, prosmykne se kolem rad-
nice, po horní straně náměstí pokraču-
je ve směru k soše svatého Metoděje 
a Cyrila, odkud se vrací zpět na dolní 
stranu. 

To samozřejmě umožňuje divákům 
důkladnou prohlídku i trochu ranní-
ho cvičení ve formě přebíhání náměstí 
z dolní na horní stranu. Celá akce pro-
běhne za dopravního provozu, nutno 
říct, že řidiči jsou ke zpoždění shoví-
vaví. Průvod pak mizí z náměstí Jihlav-
skou bránou.   -zt-

Koňský průvod, který prošel 
centrem, přilákal stovky diváků 

KONĚ do centra Třebíče zamířili před Podklášterský most.
 Foto: Antonín Zvěřina

Sté narozeniny oslavila ve čtvr-
tek 11. září občanka města Třebí-
če Jaromíra Sirotková. Popřát jí 
přijel zástupce vedení města, mís-
tostarosta Milan Zeibert, společ-
ně s Evou Doležalovou, vedoucí 
důchodového pojištění Okresní 
správy sociálního zabezpečení v 
Třebíči.

„Paní Sirotková patří mezi výji-
mečnou skupinu našich spoluobča-
nů, jejichž věk se vyšplhal na troj-
místnou číslovku. Velice rád jsem 
ji navštívil a popřál jí vše nejlepší, 
pevné zdraví a dobrou náladu,“ řekl 
místostarosta Milan Zeibert, kte-
rý paní Sirotkové přinesl jménem 
města blahopřání, květiny a dárko-
vý koš. -zt-

J. Sirotková oslavila 100 let

JAROMÍRA  SIROTKOVÁ.
 Foto: Antonín Zvěřina


