
STRANA  19 TN - ZÁŘÍ 2016Aktuality

Služby LSPP stomatologické na ZÁŘÍ 2016
sobota, neděle, svátek: 9-12 hodin

  3.9. sobota MDDr. Lampířová Jolana Na Potoce 188/78 674 01 Třebíč  568 844 102
  4.9. neděle MUDr. Látal Petr  Kpt. Jaroše 2   674 01 Třebíč   658 826 201
10.9. sobota MUDr. Lhotská Kateřina  ESTHES s.r.o., Sokolská 3  674 01 Třebíč  568 840 820
11.9. neděle MUDr. Machová Eva  Husova 898  Náměšť n. Oslavou   568  620 248
17.9. sobota MUDr. Lhotský Václav ESTHES s.r.o., Sokolská 3  674 01  Třebíč  568 840 820
18.9. neděle MUDr. Machová Eva  Husova 898  Náměšť n. Oslavou   568 620 248
24.9. sobota MUDr. Machová Eva  Husova 898  Náměšť n. Oslavou   568 620 248
25.9. neděle MUDr. Machová Eva  Husova 898  Náměšť n. Oslavou   568 620 248
28.9. svátek MUDr. Machová Eva  Husova 898  Náměšť n. Oslavou   568 620 248

Třebíčské centrum

Klub seniorů

3. 9. 14 - 17 VOLNÝ ČAS NENÍ 
NUDA – prezentace aktivit na Pod-
zámecké nivě

3. 9. 15 - 16 MALÝ FESTIVAL 
LOUTKY: POPELKA 

5. - 30. 9. RODINA jako první 
univerzita dítěte

5. - 9. 9. Zápis do kroužků a kur-
zů

5. - 9. 9. TÝDEN OTEVŘE-
NÝCH DVEŘÍ

9. 9. 10 - 12 Klub Batole: MÍČEK
12. 9. 10.30 - 11.30 Klub Mimin-

ko: Robátka
12. 9. 14 - 16 MUM-AUT setkání 

rodičů s dětmi s poruchami autis-
tického spektra

13. 9. 10.30 - 11.30 Ukázková 
hodina První krůčky k hudbě

15. 9. 10.30 - 12 Výuka jazyků u 
dětí

15. 9. 15 - 16.30 Kurz zdravého 
vaření - téma: Krémová cibulová 
polévka

16. - 22. 9. Evropský týden mobi-
lity - kampaň ZM Třebíč

16. 9. 10.30 - 12 Klub Batole: 
Proč hrát s dětmi společenské 
hry?

17. 9. 14 - 17 Tvořivé odpoledne: 
Nuno plstění - šátky

19. 9. 10 - 12 S kočárkem na úřad
19. 9. 14 - 16 SPECIFICKÉ 

PORUCHY UČENÍ
20. 9. 10.30-12.00 Kurz zdravé-

ho vaření - téma: Quinoa salát
21. 9. 15 - 17 POHÁDKOVÁ 

ZAHRA DA - zahradní slavnost pro 
celé rodiny

22. 9. ZM Třebíč: Evropský den 
bez aut na Karlově nám.

22. 9. 8 - 17 Auto - náš rodinný 
(ne)přítel -

22. 9. 18 - 20 Rukodělný kurz: 
Decoupage - visačka na dveře

23. 9. 10.30 - 12 Klub Batole: 
Společné podzimní tvoření

23. 9. 18 - 20 Muzikoterapeutic-
ká relaxace

26. 9. 10.30 - 12 Klub Miminko: 
Čteme dětem

27. 9. 10.30 - 12 Vedení k úspě-
chu dítěte

29. 9. 8 - 17 Bramborový den
29. 9. 14.30 - 16 Zdravá dílna: 

Usměvavý chlebík
30. 9. 10.30 - 12 Klub Batole: 

Alternativní způsoby vzdělávání

Pátek 16. září – 14 hodin, Národ-
ní dům, malý sál

POSEZENÍ S HARMONIKOU
Na harmoniku zahraje Jan Nosek.

Pátek 23. září – 14.30 hodin, 
Národní dům, velký sál

JIŘINKOVÁ TANEČNÍ ZÁBA-
VA 

V kulturním programu vystoupí 
taneční skupina M-STYLE.

K tanci a poslechu hraje Duo M. 
Fialová & J. Švarc.

Osmidiskový komplet nahrávek 
písničkáře Oldřicha Janoty Ultima-
te Nothing (Indies Scope Records, 
2015) obsahuje i raritní album 
s nerudovským názvem Týden 
v Malovaném domě. Myslí se oprav-
du Malovaný dům v Třebíči, v němž 
v roce 1990 Janota s několika méně 
známými muzikanty (Antonín Hláv-
ka, Jaroslav Nosek, Radmila Hanzlí-
ková, Eva Holečková, Mikoláš Bělík) 
na magnetofonové pásky nahráli 
dvanáct hodin hudebních improvi-
zací. 

Inspirovaly je středověké prostory 
domu, v němž se podle vzpomínky 
tehdejšího kurátora Luboše Kressy 
nahrávalo v noci. A tak výstavním 
prostorem zněly kytary, mandolína, 
skleničky, gongy, marimba, trubka, 
zobcové fl étny a různé perkuse. 

Tehdy se s vydáním nepočítalo, 

Oldřich Janota v textu na obalu CD 
celou akci nazývá „jakýmsi týdenním 
mejdanem spřátelených muzikantů“.  
Podle Kressy nahrávání tak dlou-
ho netrvalo, při poslechu nahrávek 
navíc rychle pochopíme, že se v žád-
ném případě nejednalo o mejdan, 
jak si ho obvykle představujeme. 

Jde o velmi soustředěnou, místy 
poklidnou, jindy vzrušivou až veleb-
nou hudbu, o níž Janota hovoří jako 
o „akustické pohlednici pozoruhod-
né středověké památky“. Že je vnější 
podoba Malovaného domu častým 
námětem třebíčských výtvarníků a 
fotografů, není nic zvláštního. Že 
už v útlém dětství ovlivnila budoucí 
tvorbu Ladislava Nováka, už je zají-
mavější. 

„Akustickou pohlednici“ v tako-
vém rozsahu (CD zachycuje zhruba 
hodinový sestřih) jsme tu ale ještě 

neměli   a   jen  tak  mít  nebudeme. 
I kdyby chtěl někdo podobnou akci 
zopakovat, každý muzikant není 
Janota, muž, který prochází zdí. 

Což bylo přesné pojmenování 
ceny, kterou dostal za celoživotní 
přínos od skupiny hudebních publi-
cistů Periskop. 

Skladby z Malovaného domu 
nemají na rozdíl od ceny názvy, mož-
ná už proto, že nemají pochopitelně 
texty. Možný klíč k nim však Janota 
nabízí. Ke čtrnácti hudebním impro-
vizacím přidává jednadvacet kratič-
kých básní otištěných na přiložené 
skládačce. 

Posluchačům doporučuje číst si je 
při poslechu nahrávky, třeba se navzá-
jem ovlivní. Na celém počinu brněn-
ské fi rmy Indies Scope Records je 
milé i to, že byl podpořen minister-
stvem kultury.  Milan Zeibert

Janotovy nahrávky po 25 letech

Nová díla, která vytvořili 
umělci z celé republiky, oboha-
tí plánovanou restauraci. 

 Antonín Zvěřina

V bývalé obuvnické továrně v Tře-
bíči-Borovině po celý týden od 1. do 
6. srpna dávali své fantazii průchod 
mladí umělci, převážně absolventi 
Fakulty designu a umění Ladislava 
Sutnara v Západočeské univerzitě 
v Plzni. 

Snažili se zachytit ráz haly, kde se 
před lety šily boty a pro svou tvorbu 
mnohdy využili i obuvnický materi-
ál, který tam od té doby zůstal. Umě-
lecké sympozium Borovina, jak zní 
název této akce, si klade za cíl oživit 
revitalizovaný areál továrny a konalo 
se již potřetí. 

Na vernisáži výstavy, jež se kona-
la v sobotu 6. srpna, mohli návštěv-
níci zhlédnout nejen vytvořená díla, 
ale také velice netradiční divadlo a 
vyslechnout krátký koncert

„Během týdenní tvorby vznikl unikát-
ní soubor děl mladých autorů,“ vyjá-
dřil se Richard Horký, který spolu 
s třebíčským radním Pavlem Heřma-
nem výstavu zahajoval. „V budouc-
nu tu chceme vybudovat industriální 
restauraci a tato díla budou tvořit sou-
část jejího interiéru,“ doplnil.

Výstava je přístupná veřejnos-
ti. Zhlédnout ji budou moci skupi-
ny alespoň pěti osob, které navštíví 
Ekotechnické centrum Alternátor. 
To sídlí o asi sto metrů dále a mimo 
jiné se zabývá obuvnickou výrobou 

v Třebíči a historií borovinského are-
álu. Výstava bude k dispozici účast-
níkům setkání Boroviňáků, které se 
koná v sobotu 3. září. 

„Jedná se o týdenní soustředění. 
Máme k dispozici tuto halu a někte-
ré zbytkové materiály, které tady po 
výrobě zůstaly,“ vysvětlila účastnice 
Michaela Holbec Birtusová. Do Tře-
bíče přijeli tvořit lidé, kteří se zabý-
vají designem a užitým uměním stej-
ně jako sochaři, malíři či divadelníci. 

Bohužel se letošního ročníku neú-
častní žádný umělec přímo z Třebí-
če. „Určitě bychom někoho přivítali,“ 
poznamenala Birtusová.

Netajila, že se jí prostor líbí. „Letos 
jsem se poprvé za tři roky podívala 
také do centra města, kde jsem sháně-
la nějaký materiál. V minulosti jsem 
na to neměla čas,“ pousmála se Bir-
tusová. Účastníci bydleli nad halou a 
sami si vařili.

V továrně tvořili mladí umělci

MLADÍ tvůrci se sešli v borovinské továrně a týden tam tvořili.
 Foto: Antonín Zvěřina


