
Děti s rodiči si mohly vyrobit 
dílka s velikonočním či jarním 
motivem a odnést si je domů. 

 Antonín Zvěřina

Velikonoční tvoření v Muzeu Vyso-
činy Třebíč, tak se jmenovala akce, 
která se uskutečnila v tomto zaříze-
ní v sobotu 26. března od deseti do 
třinácti hodin. Dala si za cíl přilákat 
rodiče s dětmi, kteří si mohli vyrobit 
dílko s velikonoční či jarní témati-
kou, a to si odnést domů.  

Lektorkou, taky dozorem a hlav-
ně rádkyním přítomným se stala 
zaměstnankyně muzea Eva Novotná. 
„Dnešní akce je určená veřejnosti hlav-
ně pro rodiny s dětmi, kteří si mohou 
vyrobit věci převážně  s velikonočními 
motivy,“ nastínila. 

Připomněla, že v čase vánočním 
muzeum připravilo vánoční tvoře-
ní a jarní na ně navázalo. „Vyrábíme 

dekorace a důležitou součástí akce je 
zapojení rodičů. Všechny činnosti by 
děti nezvládly, je důležité, aby jim rodi-

če pomohli,“ poznamenala Novotná.
Pokud jde o věk dětí k žádnému 

omezení nedochází. „Snažíme se 

vytvořit tři stoly, kde se vyrábí jedno-
duché věci až po ty náročnější,“ vysvět-
lila Novotná. Doplnila, že u prvního 
stolu se vyrábějí velikonoční věneč-
ky z papírových talířů.

„Tam je potřeba jen vystřihnout vni-
třek talířu a okraj polepit vystříhaný-
mi velikonočními symboly,“ nazna-
čila Novotná. U druhého stolku se 
vyrábějí velikonoční slepice, což je 
náročnější. 

„Slepice se vystřihují, pak se skládají 
a lepí. U třetího děti s rodiči vyrábějí 
jarní květiny, mezi ty nejsložitější pat-
ří skládaná pampeliška z krepového 
papíru,“ sdělila Novotná. Dodala, že 
účastníci zaplatí symbolické vstupné 
a pak si výrobky odnesou domů. 

A závěrečná otázka, má lektorka 
radost z přítomnosti několika tatín-
ků? „Určitě ano. Myslím si, že tatín-
kové vždy to tvoření oživí. Oni mají 
k tomu takový svůj osobitý přístup,“ 
pousmála se Eva Novotná.  
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Tvořili děti, maminky i tatínkové

VELIKONOČNÍ tvoření umožnilo dětem i rodičům ozdobit si byt.
 Foto: Antonín Zvěřina 

Čtvrtou generační novelu s názvem 
Nečekaný odkaz vydává spisovatel-
ka Miroslava Čermáková z Třebíče. 
Pokřtí ji v úterý 5. dubna v 17 hodin 
v Galerii FRA NTA v Národním 
domě. O kulturní program se posta-
rají hudebníci z divadla Ampulka. 
Po křtu následuje autogramiáda a 
zájemci si mohou novelu koupit za 
zvýhodněnou cenu. 

„Kniha Nečekaný odkaz otevírá tři-
náctou komnatu nejen hlavní hrdin-
ky, ale i mnoha dalších postav. Někdo 
si ji bedlivě střeží, aby mu do ní nikdo 
nepovolaný nenahlédl, někdo ani netu-
ší, že existuje. Den ze dne se před ním 
tato komnata otevře sama. Takový šok 
potká i Natálii, která do té doby netu-
šila, čí krev jí koluje v žílách,“ prozra-
zuje jen něco málo z obsahu knihy 
Čermáková. 

Novela je také důkazem autorčiny 
lásky k přírodě. 

„Můj táta mě už jako malou holku 
brával na procházky lesem. Učil mě 
znát stromy, naslouchat zpěvu ptáků 
a kladl mi na srdce, že musím být pře-
devším potichu. Říkával mi, že v lese je 
člověk až ten poslední tvor, který v něm 
má právo dýchat. Dodnes si jeho slova 
při vstupu do lesa připomínám. Škoda, 
že tak nečiníme všichni,“ mrzí autor-
ku.   

Miroslava Čermáková vydala v roce 
2013 první generační novelu „Když 
muži odcházejí.“ Čtenářky se nechtě-
ly smířit se smutným koncem. 

Nová naděje na lepší osud svit-
la hlavní hrdince novely ve volném 
pokračování nazvaném „Návraty“. 
Tato kniha vyšla v roce 2014 a rok 
na to Čermáková přichází s třetím 

titulem „Na houpačce“. „Začíná to 
být tradice. Každý křest se odehrá-
vá v dubnu,“ upozorňuje autorka. 
Těší ji, že se její knihy nestačí ohřát 
v regálech třebíčské městské knihov-
ny i jejich poboček.

 „Na jednotlivé tituly mají knihovni-
ce neustále zámluvenky,“ upozorňuje 
spisovatelka, která tento obor také 
vystudovala. 

Všechny knihy vyšly ve vydavatel-
ství Amaprint Kerndl. Autorem ilu-
strací je vydavatel, malíř a výtvarník, 
člen surrealistické skupiny Stir up 
Lubomír Kerndl.

Po křtu budou knihy k zakoupe-
ní v třebíčských knihkupectvích, 
v autorčině rodném městě Morav-
ských Budějovicích a přímo u ní 
s podpisem. -zt-

MIROSLAVA ČERMÁKOVÁ třímá 
novou knihu. Foto: Antonín Zvěřina

Čermáková napsala další knihu

Jubilejní padesátý ročník krajské sou-
těžní přehlídky amatérských divadel-
ních souborů Třebíčské loutkářské jaro 
připravuje na první dubnový víkend 
Městské kulturní středisko Třebíč. 

O postup do celostátní soutěže Lout-
kářská Chrudim se v malém a velkém 
sále Národního domu „utká“ devět 
souborů ze tří krajů. V sobotu 2. dubna 
přehlídka začne v devět hodin pohád-
kou Tři sněhuláci. S dětmi ji nacvičila 
neúnavná Hana Kratochvílová z Bluči-
ny, která do Třebíče přijede už poosm-
advacáté. 

V jednom bloku s Blučinou vystou-
pí další dětský soubor Loutkino Brno 
s příběhem Dobrodružství pavouka 
Čendy.  Ani čerti letos nebudou chy-
bět. Brněnský soubor Bedruňka rov-
něž patří k častým účastníkům třebíč-
ské přehlídky. 

Dětské diváky pobaví představením s 
názvem U všech čertů. Krásný zážitek 
slibuje odpolední představení Broučci 
v podání souboru z Uherského Bro-
du. Sobotní soutěžní klání uzavře třetí 
brněnský soubor Happy Th eater, kte-

rý do Třebíče přijede poprvé a zahraje 
pohádku Nevěřící Janek. 

Tím ale sobotní program nekončí. 
Bonusem  jubilejního ročníku Třebíč-
ského loutkářského jara bude hudeb-
ní show pro děti i dospělé, o kterou se 
postará bejbypanková kapela z Kolí-
na Kašpárek v rohlíku. Ve velkém sále 
Národního domu začne koncert na 
stání v 18 hodin.

Také v neděli startuje program od 
devíti hodin. Kraj Vysočina popr-
vé zastoupí Maňáskové divadlo při 
DDM Třešť. Děti zahrají dvě pohád-
ky – O Budulínkovi a O zlé koze.

Loutkoherci z otrokovického diva-
dla Povidlo každým rokem přivezou 
příběh s Kašpárkem v hlavní roli. 
Letos se Kašpárek ocitne v pekle. 
Nedělní odpoledne zahájí Pohádka z 
plakátů, kterou zahrají  loutkoherci z 
Uherského Brodu Lenka Sasínová a 
Roman Švehlík.

Poslední představení bude trochu 
netradiční. Soubor Starost z Pro-
stějova nastudoval představení s 
názvem Písně pohnutlivé i veselé v 

Loutkáři se v Třebíči sejdou popadesáté

LOUTKÁŘSKÁ představení vždy dokáží rozzářit dětské oči.
 Foto: archiv TN

podání rodin múzou políbených, v 
němž zazní písně kramářské a staro-
pražské.

Součástí programu bude také 
výstava v předsálí Národního domu. 
Návštěvníkům přiblíží především zrod 

Třebíčského loutkářského jara, u kte-
rého stál principál třebíčského soubo-
ru Zdravíčko MUDr. Miloš Blaha. K 
jubilejnímu ročníku vyjde také alma-
nach s názvem 50 loutkářských jar v 
Třebíči. -mč-


