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Autorka kritizuje 
praktické lékaře

Přednáška MUDr. Heleny Máslové 
„Ženské peklo“ se uskuteční v pátek 
11. září v 17.30 hodin v Okresní kan-
celáři KDU - ČSL na Karlově náměs-
tí. Přednáška zazněla v rámci XII. 
konference Zdravotník – křesťan v 
dnešní nemocnici. 

Autorka, která se věnuje převážně 
psychogynekologii a ženskému zdra-
ví, je zakladatelkou Centra psycho-
somatické péče v Praze. Vidí spoji-
tost mezi fungováním těla, duševním 
životem, prostředím, v němž člověk 
žije, emocemi, vztahy s ostatními 
lidmi a zejména tím, jak zpracovává 
úkoly, které na život klade. 

Kritizuje současný stav, kdy se z 
ordinací praktických lékařů pla-
cených pojišťovnami staly jakési 
„úřadovny“, kde se hlavně vydáva-
jí žádanky, neschopenky, recepty 
a razítka, a pacient je odtud distri-
buován na vyšší pracoviště. Zanikl 
komplexní pohled na zdraví člověka 
v psychosociálních souvislostech, a 
to i přesto, že moderní věda o nich 
nepochybuje. –zt-

Výstavní síň Předzámčí nabí-
zí unikátní dokumenty v sou-
vislosti s historií města.

 Antonín Zvěřina

Jen do neděle 30. srpna ma-
jí zájemci možnost prohlédnout si 
výstavu 680 let městských práv v 
Třebíči v dobových písemnostech. 
Nabízí zcela unikátní materiály, kte-
ré připomínají pohnutou historii 
Třebíče. Vernisáž výstavy se usku-
tečnila ve středu 19. srpna. 

„Markrabě Karel, později císař 
Karel IV., a jeho otec, český král Jan 
Lucemburský, udělili Třebíči privile-
gium, kterým povyšují jeho práva na 
úroveň práv královského města Znoj-
ma. Pro středověké město to zname-
nalo především možnost obehnat se 
hradbami a do jeho společenského 
života byl uveden tehdy moderní práv-
ní základ. Moravský markrabě Karel 
a český král Jan Lucemburský vzali 
městské společenství pod svoji ochranu 
a varovali každého, kdo by jeho práva 
rušil. Třebíč se tak poněkud vymani-
la z jednostranné závislosti na klášte-
ru, ale nestala se městem královským,“ 
píše se na webových stránkách měs-
ta. 

To zdůraznila ve svém krátkém 
vystoupení organizátorka celé výsta-
vy Jitka Padrnosová. Připomněla, že 
na začátku 19. století přišlo město o 
mnoho vzácných listin, když je rad-
ní prodali na kornouty. „Doufám, 

Zbývají poslední hodiny výstavy

VÝSTAVU v galerii Předzámčí uvedl třebíčský radní Pavel Heřman, na snímku 
s autorkou Jitkou Padrnosovou. Foto: Antonín Zvěřina

že dnešní radní nic takového neučiní,“ 
narážela na přítomnost radního Pav-
la Heřmana. Ten ji ujistil, že něco 
takového opravdu nehrozí.  

Heřman netajil, že udělení privile-
gia znamenalo pro město i poměrně 
velkou zátěž v souvislosti s vybudo-
váním hradeb. Ředitelka městského 
kulturního střediska Jaromíra Hanáč-
ková vyzdvihla osobnost Jitky Padrno-
sové. 

„Je to opravdu člověk na svém místě, se 
kterým je radost spolupracovat. A jsem 
ráda, že navazuje na práci historika 
Rudolfa Fišera,“ konstatovala před tím, 
než předala Padrnosové kytici květin. 

Vernisáž připravila přítomným ješ-
tě jeden mimořádný zážitek. Kulturní 
program obstaraly Jana Jedličková – 
zpěv a Anna Kolaříková – harfa. A 
oprávněně si vysloužily dlouhotrva-
jící potlesk. 

Vernisáž výstavy známého bělorus-
kého malíře Igora A. Barchatkova se 
uskuteční ve středu 2. září v třebíčské 
galerii předzámčí. Úvodní slovo pro-
nese bývalý velvyslanec ČR v Bělorus-
ku JUDr. Ing. Jiří Karas. 

Při zahájení výstavy přivítá dětský 
pěvecký soubor Slunko pod vedením 
sbormistryně Heleny Noskové nejen 
autora, ale také zástupce velvyslance 
Běloruské republiky v ČR. Blížící se 
slavnost už vyvolala pozornost bělo-
ruské televize, která v reportáži o výsta-
vě seznámí diváky i s pamětihodnost-
mi města Třebíče. 

Igor Antonovič Barchatkov se naro-
dil 5. ledna 1958 v Minsku, kde vystu-

doval Akademii výtvarných umění, 
stal se tu žákem národního umělce M. 
Savického, řadu let tvořil v zahraničí, 
známý je zejména v Polsku a v Nizo-
zemí, odkud se vrátil domů, poněvadž 
podle vlastních slov miluje skromnou 
a hlubokou krásu rodné země.

Dnes žije a pracuje společně se svou 
ženou Jelenou, která patří ke známým 
malířům, v téměř liduprázdné vesni-
ci Charuža v Minské oblasti, obklo-
pen podmanivou krásou nespoutané 
přírody. Barchatkov je milovníkem 
domácích zvířat, ušlechtilých koček, 
psů a koní, které chová pro své potě-
šení, zajímavé krajiny maluje zásadně 
v přírodě a tvrdí, že jedině tak může 

zachytit její atmosféru, náladu a každý 
pohyb. Pověstný je především ztvár-
něním „běloruské zimy“. Jeho obrazy 
se nacházejí v běloruské Národní gale-
rii, ale také ve státní galerii v Moskvě, v 
Petrohradě a významně je zastoupen i 
v soukromých sbírkách po celém světě.

Barchatkov je nositelem Řádu Fran-
tiška Skorini, jeho dvě pozoruhodná 
díla už byla v r. 2012 vystavena v rámci 
souborné výstavy běloruských výtvar-
ných umělců v Poslanecké sněmovně 
PČR v Praze.  Kurátorem připravova-
né výstavy je známá běloruská malířka 
Oksana Arakčejeva. Na zahájení verni-
sáže 2. září v 17 hodin je zvána pořada-
teli třebíčská veřejnost.   -zt-

Barchatkov se představí v zámku

Galerie Kruh v ulici Leopolda Pokor-
ného v Zámostí letos ve spolupráci se 
Svazem výtvarných umělců Vysoči-
ny hostila několik úspěšných výstav. I 
když představuje především koněšín-
skou keramiku, zajímavým doplněním 
jsou ukázky z díla výtvarníků. 

Své dřevěné skulptury zde vystavoval 
fenomenální umělecký řezbář Pavel 
Toman z Jihlavy. Dále se v galerii  před-
stavili malíř František Dörfl  a fotograf 
Petr Klukan. Opravdovým uměleckým 
zážitkem byly monumentální obra-
zy Petra Vlacha. Začátkem září končí 
úspěšná expozice Evy Dolejší, kterou 

vystřídají obrazy Arnošta Káby. Ver-
nisáž bude ve čtvrtek 10. září, výstavu 
bude možno vidět až do 7. října, kdy 
ji vystřídá překvapení, jeden z třebíč-
ských výtvarníků.   

Arnošt Kába se narodil v roce 1978, 
žije v Pelhřimově. Je členem Sdružení 
výtvarných umělců Vysočiny při Unii 
výtvarných umělců ČR. Má za sebou 
studia Vysoké školy uměleckoprů-
myslová v Praze (1997 – 2000), archi-
tektury na  Universidad de Granada, 
Facultad de Bel las Artes (2001/02)ve 
Španělsku. 

Uskutečnil řadu samostatných výstav. 

V roce 2003 Galerie M v Pelhřimově, 
ICM v Pelhřimově, Zámek Staré Hra-
dy u Libáně. V roce 2004 Galerie M v 
Pelhřimově, znovu ICM v Pelhřimově, 
2005 Galerie M v Pelhřimově, v roce 
2006 OGV Alternativa v Jihlavě a v 
roce 2007 Knihkupectví a galerie M v 
Bechyni.

Kromě toho se zúčastnil dlouhé řa-
dy kolektivních výstav a performancí v 
Praze, v Jihlavě, Českých Budějovicích, 
Brně a na řadě dalších míst. Jeho díla 
jsou v mnoha soukromých sbírkách. V 
Třebíči bude vystavovat poprvé. Vstup 
do galerie je zdarma. Olga Pánková

V Galerii Kruh bude vystavovat 
Arnošt Kába z Pelhřimova

Uskuteční se 
Chovatelský den

Chovatelský den se uskuteční 
v neděli 13. září v Třebíči v areálu 
na Polance. Předzvěstí bude průvod 
koní městem v sobotu 12. září od 
9.30 hodin. Nedělní program začí-
ná v sedm hodin přejímkou hospo-
dářských zvířat. Od 9.30 do 11.30 se 
uskuteční hodnocení koní a skokové 
soutěže. 

Slavnostní zahájení se koná v dva-
náct hodin. O patnáct minut později 
začínají sportovní soutěže zápřahové 
a Koňská show. Vše vyvrcholí XVIII. 
Ročníkem memoriálu Lad. Svobody 
ve vozatajské soutěži. Během celé-
ho dne má veřejnost možnost využít 
projížďky v sedle i bryčkách. 

Součástí chovatelského dne je 
ukázka plemen ostatních hospodář-
ských zvířat, chovatelské a jezdecké 
práce, zemědělské techniky včetně 
služeb pro zemědělství.     -zt-

Výstava ukazuje
nakládání s odpady

V budově radnice na Karlově 
náměstí v Třebíči je od začátku srp-
na instalována výstava, zapůjčená od 
Kraje Vysočina, Hierarchie naklá-
dání s odpady. Ta prezentuje mimo 
jiné spolupráci kraje se společnost-
mi EKO-KOM, ASEKOL a ELEK-
TROWIN, zabývajícími se před-
cházením vzniku odpadu a tříděním 
využitelných složek. 

„Na informačních panelech v přízemí 
návštěvníci najdou základní informa-
ce o tom, jak se odpad odstraňuje nebo 
opětovně využívá. V prvním patře se 
výstava zabývá energetickým využitím 
odpadu a ve druhém patře pak recykla-
cí jednotlivých složek odpadu,“ popsala 
zaměření výstavy radní Marie Černá.

„Chceme školákům i široké veřejnosti 
přiblížit výhody a plusy třídění odpa-
du, energetického využití i recyklace,“ 
dodala Černá. Výstava bude na rad-
nici k vidění do 10. září. –zt-


