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Galerie Franta v Národním domě 
v Třebíči otevřela svoje dveře veřejnos-
ti v pondělí 16. března zdarma. Stalo 
se tak z popudu Františka Mertla, ve 
světě známého umělce pod jménem 
Mistr Franta. Mistr v pondělí slavil 
narozeniny a požádal městské kulturní 
středisko, zda by volný vstup neumož-
nilo a to mu vyšlo vstříc. 

Studenti obou třebíčských gymnázií 
pak měli možnost zhlédnout unikát-
ní dokument o Mistru Frantovi a jeho 
rozhodnutí darovat Třebíči díla v hod-
notě zhruba patnáct milionů korun. 
Následně se slova ujala kurátorka 
Marie Dohnalová. 

Přiblížila, že Mistr díla velice pečlivě 
vybíral a sám dohlížel nad přepravou. 
„Velkou oporou mu byla rodina, která 
jej v tomto činu podporovala,“ zdůraz-
nila Dohnalová. Vzpomínala i na útěk 
mladého začínajícího malíře do Fran-
cie z tehdejšího socialistického Česko-
slovenska. Dostal se tam bez dokladů, 
když utíkal za svojí láskou. „A rodiče ho 

velice vlídně přijali,“ naznačila Dohna-
lová.

Připomněla jeho  lásku k cyklistice i 
nesmírnou pracovitost a preciznost, 
kdy nikdy z dílny nevypustí dílo, které 
by se mu zdálo být nedokonalé. 

Nastínila i jeho politickou angažo-
vanost, kdy ho na světě trápí spousta 
věcí, na které ve svých dílech reaguje. 
Do třebíčské sbírky, kde chtěl prezen-
tovat celé svoje dílo, dokonce musel 
některé ranné obrazy dokoupit, pro-
tože je nevlastnil. Do Českosloven-
ska se dostal až v sedmdesátých letech 
minulého století, kdy se vyplatil, aby 
mohl přijet. 

„Před tím po něm požadovali tak vel-
kou částku, že ji platit odmítal. Postup-
ně se snižovala až na rozumnou mez,“ 
podotkla Dohnalová. Na dotaz stu-
dentky, že umělec v dokumentu vypa-
dal jako velký kliďas, odpověděla: 
„Zdání klame. Naopak, je to cholerik. A 
protože jeho žena je na tom podobně, o 
hádky u nich není nouze.“    -zt-

Do Galerie Franta byl vstup zdarma

STUDENTI gymnázia při prohlídce galerie, uprostřed Marie Dohnalová.
 Foto: Antonín Zvěřina

Kostýmované prohlídky 
v Muzeu Vysočiny v zámku 
v Třebíči zvyšují návštěvnost. 

 Antonín Zvěřina

Během listopadu a prosince loňské-
ho roku byly připraveny pro návštěv-
níky Muzea Vysočiny Třebíč kostý-
mované prohlídky. Ty probíhaly na 
místě dvou ze čtyř nově  zrekon-
struovaných expozic – Valdštejnové 
na Třebíči a Svět portálů a bran.  

Návštěvníci tak mohli v zámeckých 
komnatách potkat například posled-
ního majitele třebíčského panství, 
hraběte Emanuela, který se svou 
manželkou Adriennou připravil vel-
kou oslavu narozenin.

Atmosférou blížící se slavnosti pro-
vázela hosty všetečná komorná. Ta 
hostům prozradila nemalá tajemství 
z života hraběcí rodiny. Valdštejno-
vé se s návštěvníky rozloučili náhle 
vzhledem k okolnostem roku 1945. 

Oživená klášterní expozice Svět 
portálů a bran přiblížila návštěvní-
kům – novicům – život ve středo-
věkém klášteře. Byli seznámeni s 
přísnými pravidly, která v benedik-
tinském klášteře panovala. 

Návštěvníci měli možnost vyzkou-

Zámek Třebíč ožije historickými kostýmy
 První se konala 14. března, další 

11. dubna, 1. května, 8. května, 9. květ-
na, 12. června, 13. června, 6. července, 
11. července, 8. srpna

 Prohlídky v předzámčí – Cesty 
časem – se uskuteční vždy v 13. hodin. 
Trasa Valdštejnové na Třebíči bude 
zpřístupněna vždy v 14.30 a 15.30 
hodin.

šet si dovednost starých mistrů písa-
řů při práci s inkoustem a brkem, 
rozpoznat bylinky pro výrobu léči-
vých lektvarů bratra bylinkáře nebo 
si procvičit mluvidla v recitaci latin-
ské modlitby Pater noster.  

Rok 2015 nabízí milovníkům a pří-

vržencům areálu třebíčského zám-
ku deset kostýmovaných prohlídek 
rozložených do celého roku. Pravi-
delně vždy druhou sobotu v měsí-
ci, doplněnou o další dny, většinou 
státní svátky, od března do srpna se 
mohou návštěvníci těšit na netradič-

NÁVŠTĚVNÍCI obdrželi od členů Ampulky drobné sladkosti. 
 Foto: Antonín Zvěřina

ní prohlídky, které se staly, po zku-
šenostech z předešlého roku, velmi 
oblíbenými. 

Mimo jiné to dokládá i vyšší náv-
štěvnost v době pořádání těchto 
prohlídek. V daných termínech ožijí 
komnaty hraběcí rodiny Valdštejnů 
prostřednictvím divadelního soubo-
ru Ampulka. 

Kromě zmíněné trasy oživne i 
interaktivní expozice Cesty časem v 
předzámčí, kde si návštěvníci budou 
moci spolu s řemeslníky vyzkoušet 
jejich nelehkou práci a dozvědět se, 
jak vypadalo město v minulosti. 

 

Do VII. ročníku soutěže, vyhlášené 
loni v létě, se přihlásilo třináct autorů 
s 49 fotografi emi. Autoři nejúspěšněj-
ších fotografi í budou odměněni fi nanč-
ní částkou a upomínkovými předměty. 
Díla budou vystavena od 26. března do 
1. května ve výstavní síni Předzámčí v 
Třebíči.

Námětem snímků byl ruch a život ve 
městě a vyjádření krásy okamžiku. Sou-
těž nebyla věkově omezena a jedinou z 
podmínek bylo pořízení fotografi e ve 
městě Třebíči. -zt-

Znají vítěze fotosoutěže Živá Třebíč Turistická centra získala stříbro
Třebíč získala stříbro v soutěži turistických informačních center. 
Soutěž spočívala v hodnocení aktivity a spolupráce turistických infor-

mačních center (TIC) s Krajem Vysočina a jeho příspěvkovou organi-
zací Vysočina Tourism. 

Hned první ročník soutěže se setkal s velkým zájmem, přihlásila se do 
něj většina TIC z Vysočiny.

Za město převzal ocenění od Kraje Vysočina za druhé místo v katego-
rii velkých měst starosta Třebíče Pavel Janata. 

„Ocenění předávám dál. Vám, kdo jste se o něj nejvíce zasloužili. Děkuji, 
že naše město takhle dobře reprezentujete a přeji vám další úspěchy a radost 
z vaší práce,“ s těmito slovy předal Janata ocenění Dagmar Juráňové, 
vedoucí turistických a informačních center v Třebíči. -zt-

Termíny kostýmovaných 
prohlídek v letošním roce:

Vyhodnocení VII. ročníku 
fotografi cké soutěže 
„Živá Třebíč

 1. místo Kolekce I., II., III. Pavel Ryb-
níček

 2. místo Kolekce Běžný den (BD1, 
BD2, BD5) Miroslav Teplý

 3. místo Bouře Martin Urbánek
 Čestné uznání A plac je náš, Rodinka 

Šárka Kováčiková


