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Zdá se to nedávno, co jsme 
v Národním domě slavili festivalo-
vou čtyřicítku. Principál Miloš Bla-
ha tehdy s humorem sobě vlastním 
vzpomínal na počátky třebíčského 
loutkoherectví na dětském oddělení 
chirurgie  v roce 1959. Tehdy legen-
dární primář docent Karel Holubec 
svým kolegům vnukl myšlenku potě-
šit a zabavit malé pacienty. 

Doktor Blaha tedy začal vyrábět 
loutky, kolegyně doktorky a sestry 
šily kostýmy, došlo i na originální 
scénáře – zpočátku většinou se zdra-
votnickou tématikou. Jak taky jinak, 
první třebíčský loutkářský soubor 
byl vlastně svéráznou terapeutickou 
skupinou. Tak vznikl populární sou-
bor Zdravíčko.

V roce 1967 se uskutečnil první 
ročník festivalu, na kterém domácí 
loutkářskou líheň kromě Zdravíč-
ka reprezentoval  ještě i borovinský 
soubor Radost. A následovaly další 
ročníky, soutěžící soubory se opako-
valy i střídaly, Zdravíčko nechybělo 
nikdy.  

Na tom, že tradice třebíčských 
loutkářských jar přetrvala dlouhá 
desetiletí, má kromě „Zdravíčkářů“ 
velký podíl i řada dalších nadšenců, 
organizátorů, řadových loutkoherců 
i principálů, mezi nimiž si moje jme-
novité  poděkování zaslouží zejména 
Stáňa Štěpánková a především pak 
Jaroslav Dejl.

Dnes už Miloš Blaha není mezi 
námi. „Doktor“ nás ale určitě bedlivě 
sleduje z loutkářského nebe a možná 
občas i utrousí nějakou tu peprnou 
poznámku.  Určitě je ale moc rád, 
že jeho milované „pimprlové diva-
dlo“ stále přináší radost dětem. A že 
se festival Třebíčské loutkářské jaro 
dožil padesátky ve zdraví, v  plné for-
mě, a že navíc v posledních letech 
vzkvétá a mohutní, jak co do zájmu 
hostujících souborů, tak i soudě 
podle rostoucích počtů spokojených 
malých diváků. 

Protože o ty rozzářené dětské oči 
tady jde především.

Jaromíra Hanáčková
Ředitelka MKS Třebíč

SOUČÁSTÍ jubilejní soutěžní loutkářské přehlídky v Třebíči bylo i setkání býva-
lých členů třebíčského souboru Zdravíčko. Foto: Antonín Zvěřina

Půlstoletí Třebíčského loutkářského jara

DVD o životě a tvorbě třebíčského výtvar-
níka Emanuela Ranného si mohli prohléd-
nout v dubnu návštěvníci Kamenného sálu 
v Muzeu Vysočiny. Přesvědčili se, že se jedná 
o citlivého, až plachého člověka. Vyznal se tam 
z lásky k Vysočině, ale i k vzdálené Dalmácii. 

Neopomněl tam zmínit své kamarády, 
zejména básníka Jana Skácela. DVD doplňu-
je publikace s recenzemi mnoha uznávaných 
odborníků. O tom, že si jeho tvorby váží Kraj 
Vysočina, svědčí fakt, že vznik obou děl pod-
pořil.  

Emanuel Ranný je originální a uznávaný 
výtvarník a grafi k, žijící a tvořící v Třebíči. 
Narodil se 3. února 1943 v Brně, kde v letech 
1960 – 1964 vystudoval Vyšší školu umělec-
kého průmyslu.  

Zabývá se především volnou a užitou gra-
fi kou. Techniku suché jehly, která ho nejvíce pro-
slavila, používá už od šedesátých let. Vytvořil jí díla 
tematicky pracující s motivy židovské čtvrti i dalších 
třebíčských památek, s motivy krajiny v okolí Třebí-

če, na Vysočině, ale také ilustrace k básním Jana Ská-
cela nebo Edgara Allana Poea. Charakteristické jsou 
pro něj černobílé plochy s extrovertní změtí čar. Ve 
výsledku pak jeho práce působí klidným, čistým 
dojmem.

Od konce osmdesátých let tvoří i litografi e, 
opět na krajinná témata. Ve stejné době se vra-
cí k malbě, k níž ho inspiruje především slun-
ná Dalmácie. Další inspiraci mu přinášejí ver-
še zmíněných Skácela a Poea, ale také Jakuba 
Demla, Ivana Diviše, Petra Krále či Ludvíka 
Kundery. Po celou dobu tvorby si tak Ranný 
otevírá dveře do jiných vyjadřovacích prosto-
rů, aniž by porušil celistvost svého osobitého 
projevu. Vystavuje od roku 1972 a od té doby 
uskutečnil tři desítky výstav samostatných, 
zúčastnil se více než stovky výstav mezinárod-
ních a rovněž více než stovky výstav kolektiv-
ních společně s českými umělci, ať už doma či 
v zahraničí. 

Svými díly je Ranný zastoupen ve sbírkách 
galerií či muzeí např. v Portugalsku, Th ajsku, 
Itálii, Portlandu a Washingtonu ve Spojených 

státech, Německu, Číně, Slovensku, Rusku a na řadě 
míst u nás včetně Národní galerie v Praze. Za svou 
práci byl mnohokrát oceněn. V roce 2012 obdržel 
Cenu města Třebíče.  -zt-

O Emanuelu Ranném natočili dokument

Ohlásí-li zpěvák poslední recitál, 
dává všanc celý svůj profesní život. 
Je to jiné, než když publikum samo 
vycítí, že je čas jít si poslechnout 
Hanu Hegerovou, Pavla Bobka či 
Marii Rott rovou, přestože všechny 
jejich písničky zná. V případě Mar-
ty Kubišové jde navíc o to, že ona je 
symbol, který nelze zpochybnit. 

Třebíč má štěstí, že řadu zpěvá-
ků a zpěvaček takto zažila a že se 
zde jejich bilanční koncerty vyda-
řily. Poslední recitál Marty Kubišo-
vé (byť s ním zpěvačka bude vystu-
povat ještě dva roky) pořádaný 
MKS v Pasáži byl korunou, která už 
nemůže být překonána.

Alespoň ne v generaci, která začí-
nala ve zlatém období šedesátých 
let. Jakkoli může působit zvláštně, 
když někdo zpívá ve zralém věku 
repertoár svého mládí, právě u Mar-

ty Kubišové platí, že texty jejích pís-
ní nikdy nebyly plytké a že ona už 
tehdy věděla, co zpívá. 

Přičemž nemohla vědět, jaké 
zkoušky jí život připraví, že ji komu-
nistický režim okrade o dvacet let 
života a že na přerušenou kariéru 
už prostě nebude možné navázat. 
Dnes tedy sklízí opožděný hold, u 
něhož asistuje čtyřčlenná doprovod-
ná skupina Petra Maláska a šéf jejího 
domovského divadla Milan Hein.  

V Třebíči začala písní Někde 
musí být ráj a pokračovala blo-
kem složeným z hitů šedesátých let 
(Lampa, Ring o ding, Proudy), jako 
by ta léta měla být oním přísloveč-
ným ztraceným rájem. Ztracený ráj 
její a několika tehdejších genera-
cí. Já se do nich jako předškolák už 
moc nevešel, a tak jsem do listopadu 
1989 žil s tím, že jsem se měl narodit 

o deset let dřív, abych z té doby taky 
něco měl. 

Tu iluzi jsem živil třeba tím, že 
jsem si dokola pouštěl pár písniček 
z LP desky Zlatý slavík 1968. Nejvíc 
Neckářovu Massachusett s a Modlit-
bu pro Martu Kubišovou, aniž bych 
tušil, kdo měl v oblibě tu první, a 
jakým způsobem se do našich životů 
vrátí ta druhá. 

Leč nepředbíhejme. V první půli 
koncertu připomněla Marta Kubi-
šová i několik písní ze svého „dru-
hého“ hudebního života včetně 
ukázky z muzikálu Touha jménem 
Einodis. Po přestávce připomenu-
la Dobrodružství s bohem Panem a 
krátce ohlásila „několik písní, které 
si dávno přála nahrát“. Následovala 
pro mě nejpřekvapivější část večera. 
Těch pár neznámých skladeb mělo 
náladu přivolávaného ráje, všech-

ny mi něco připomínaly, ale poznal 
jsem jen Your Song od Eltona Johna. 
A pak už zbyl čas jen na Magdalénu, 
Baladu o kornetovi a dívce, Mamá a 
Nepiš dál. Za každou velký aplaus, a 
když do toho posledního začal klaví-
rista s prvními tóny Hey, Jude, bylo 
jisté, že se právě začíná velké fi nále. 
Když se naplnilo, vytleskalo si stojící 
hlediště ještě jednu píseň. 

Marta Kubišová se z Třebíčí roz-
loučila Modlitbou, všechno bylo, jak 
mělo být a mě napadla taková hlou-
post. S doprovodem klavíru, bicích 
a saxofonu zpívala Marta Kubišo-
vá svou píseň písní v téměř stejném 
obsazení jako tehdy v prvních dnech 
okupace ve studiu na Petynce: na 
klavír Angelo Michajlov, za bicí-
mi zpěvák Karel Černoch. Ovšem 
kdo si dneska vzpomene, kdo to byl 
Angelo… Milan Zeibert  

Roky s Modlitbou Marty Kubišové


