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Svatomartinské slavnosti 
se staly vítaným zpestřením 
života ve městě.

 Antonín Zvěřina

Svatý Martin letos přijuchal s bílou 
nadílkou o den dříve, než velí pra-
nostika, ale při oslavě jeho svátku v 
pátek 11. listopadu nebyla na Karlově 
náměstí v Třebíči po sněhu ani stopa. 
Na místo přicházíme zhruba v 10.30 
hodin. 

Prostranství v západní části náměs-
tí je zatím téměř prázdné, vévodí mu 
stany a stánky. To se ale postupně a 
rychle mění. Lidé si zapůjčují za úpla-
tu skleničky a dychtivě hledí k zašpun-
tovaným lahvím. Ale mají smůlu.

„Láhve můžeme otevřít ažv  11.11 
hodin,“ krčí rameny obsluhy. Čas se 
neskutečně vleče. Na náměstí přichá-
zejí zástupci radnice, aby celé slavnosti 
zahájili. A vskutku, v 11.11 hodin vstu-
pují na připravené pódium místosta-
rostové Vladimír Malý a Pavel Pacal.

První přistupuje k mikrofonu Malý a 
všem přítomným přeje krásný zážitek 
a dobrou ochutnávku. Pacal doplňu-
je, že svatomartinské hody jsou nejen 
o mladém vínu, ale také o svatomar-
tinské huse, která patří k nezbytným 
pokrmům.

„Podle legendy svatý Martin nechtěl 
přijmout biskupský titul, a tak se scho-
val do husího chlívku. Ty ho ale nakonec 
kejháním prozradily, a tak vznikla tato 
tradice,“ vysvětluje Pacal. Pak už nic 
nebrání tomu, aby se otevřela první 
láhev s vínem. 

Obsluha na pódiu připomíná, že 
loňské víno bylo znamenité, ale ani 
letošní nebude příliš zaostávat. Na 
pódiu se odehrává první přípitek, 
před pulty s víny se tvoří dlouhé fron-
ty. Šťastlivci, na které již přišla řada, 
ochutnávají, vychutnávají si vůni i 
barvu. 

Vyhrazený prostor na náměstí se 
mění v jednu velkou vinárnu. Lidé si 
přiťukávají, hodnotí, ale i klábosí o 
zcela běžných věcech. Je vidět, že na 
náměstí se scházejí známí, kteří si ma-
jí co říct. 

Ale kde je ta pověstná svatomartin-
ská husa? Nakonec ji objevujeme ve 
stánku na spodní straně náměstí. I ta 
má spousty příznivců, kteří ji chtějí 
ochutnat. Ale co to? Nápis zní jasně, 
nejedná se o svatomartinskou husu, 
ale o svatomartinskou kachnu. 

Asi se letos tolik hus nepodařilo 
odchovat. Lidé míří do rozlehlého 
stanu, kde si mohou maso doplněné 
knedlíky a zelím náležitě vychutnat. 
Těm prvním kazí chuť taková pod-
statná maličkost. Ve stanu nefunguje 
topení. To se postupně snaží kompe-
tentní osoby napravit.

Na pódiu tři muzikanti a zpěvačka 
předvádějí své umění. Teplo jim není 
ani náhodou, i když do nich praží tep-
lomety, ale to na jejich výkonu nic 
neubírá. Přítomní třebíčští muzikanti 
jen uznale pokyvují hlavami. 

Blíží se poledne a náměstí se poma-
lu vyprazdňuje, aby se připravilo na 
odpolední nápor a na podvečerní pří-
jezd svatého Martina s doprovodem. 
Inu, tato akce se stala v Třebíči víta-
nou tradicí.

TAK NA ZDRA VÍ, přáli si lidé na Karlově náměstí v Třebíči.
 Foto: Antonín Zvěřina

Martinské víno opět lidem chutnalo

V divadle Ampulky se sešli ryzí amatéři

U JEDNOHO stolu seděli básnířka Mirka Hedbávná a básník Miroslav Koupil.
 Foto: Miroslava Čermáková  

Letošní předávání Ceny města Třebíče, konané 
jako každoročně při příležitosti státního svátku 28. 
října, mělo jednoznačnou dramaturgii. Protože jedi-
ným oceněným byl populární herec Miroslav Donu-
til, nabízelo se samo sebou, že na předání ceny sta-
rostou města Pavlem Janatou naváže oblíbená one 
man show Ptejte se mě, na co chcete, já na co chci 
odpovím. 

Při ní pak čerstvý laureát dvě hodiny zodpovídal 
otázky zcela zaplněného divadla Pasáž. Přesně pod-
le titulu pořadu a přesně podle vlastního zajetého 
systému: nejprve na ty, které diváci před začátkem 
či o pauze napsali na lístky, a v samém závěru na tři 
položené spatra. 

Přestože jejich obsah či pořadí nebylo možno 
nijak ovlivnit, nečekaně vygradovaly už tak vydaře-
ný večer. Nejprve přišel dotaz, proč mladý Miroslav 
Donutil dostal ve fi lmu Postřižiny zcela vedlejší roli 
kočího, když už tehdy bylo jasné, jaký je to talent.

Pak se z míst, kde seděli dosavadní nositelé ceny 
města, zeptal nejprve pan primář Chmelíček, kdo 
v roce 1951 v třebíčské nemocnici slavného herce 
rodil, a po něm se přihlásila někdejší kulturní pra-
covnice Majka Nejedlá s otázkou, jestli si vzpomene 
na své první vystoupení s Provázkem v Třebíči. 

Tři dotazy a tři pěkné třebíčské symboly: Postřižiny 
byly vždycky považovány za „náš“ fi lm, byť dalešický 
pivovar při natáčení jen zastupoval ten Hrabalův sku-

tečný, nymburský. Kdyby v nich místní rodák hrál 
větší roli (například strýce Pepina), byly by nám ještě 
bližší. Když legendární primář položil takto sugestiv-
ní otázku, dalo by se skoro očekávat, že tím porod-
níkem byl on sám. V tomto bodě pan doktor Chme-
líček ale publikum zklamal, když vzápětí řekl, že on 
byl tehdy na vojně. 

Zato Majka Nejedlá u prvního Donutilova vystou-
pení v někdejším JKP pochopitelně byla, a jeho okol-
nosti, včetně přítomnosti hercových prarodičů, si 
pamatuje dodnes. Nuže, může být lepší doporučení 
pro nového držitele Ceny města Třebíče, než zájem 
a vzpomínka, kteří takové ocenění získali v předcho-
zích letech? Milan Zeibert

Donutil odpověděl na poslední tři otázky

Příjemný podvečer. Na tom se shod-
li všichni účastníci Noci divadel, jež 
se uskutečnila v Divadélku Ampulka, 
které sídlí v ulici Kpt. Jaroše v Třebíči. 
Bohužel, malá propagace nepřilákala 

příliš velký počet návštěvníků. 
Přesto si každý vystupující vysloužil 

zasloužený potlesk. V úvodu zahrál na 
kytaru Michal Miki Lukáč, principál 
divadelního souboru Ampulka, kte-

rý celý večer moderoval. Jako první 
vyzval k vystoupení Miroslavu Čermá-
kovou, členku divadelního souboru a 
spisovatelku. 

Ta si vybrala ze své knihy Na houpač-
ce úryvek, který si sama zdramatizova-
la. A v závěru jí vypomohl Miki Lukáč. 
Hudební čísla obstarával zejména Jaro-
slav Krtek Tuksa, i když se občas na 
oko zdráhal.   

Na pódiu dostala prostor třebíčská 
básnířka a fotografk a Mirka Hedbáv-
ná. Upozornila, že tři její texty zhudeb-
nili muzikanti z kapely doprovázející 
Janu Koubkovou, a na závěr si sešlost 
jednu z nich vyslechla. Mezi účinkují-
cími nechyběl František Jůza, spoluau-
tor knihy rozhovorů se známými osob-
nostmi kultury.   

Představil se také Filip Krška zvaný 
Ghandí. Zahrál jednu svoji skladbu a 
zarecitoval i tři svoje básně. Antonín 
Zvěřina přečetl část ze své knížky Vel-
kolepý piknik, a neopomněl přítomné 

pozvat na křest další knihy, Čtyřčata. 
Křest se odehraje ve čtvrtek 8. prosin-
ce od 17 hodin v hudebním oddělení 
městské knihovny. 

Miroslav Koupil se ukázal nejen jako 
výborný nonsensový básník, ale i jako 
výborný herec. To už se blížil závěr, a 
pro všechny bylo velkým potěšením, 
když spolu vystoupili dva studenti tře-
bíčského gymnázia: zpěvačka Marie 
Křížová a kytarista David Chytka. Ten 
předvedl své umění i ve hře na klavír. 

Písničkář Pavel Pokorný přišel o tro-
chu později, ale po aklimatizaci před-
vedl, že opravdu umí. Příjemný večer 
končil. „Sešli se tady lidé, kteří se svým 
uměním neživí, ale dělají ho rádi. A to 
byl hlavní přínos tohoto večera,“ zdůraz-
nil na závěr Michal Miki Lukáč. 

Připustil, že ho pořádání akce 
napadlo na poslední chvíli, a proto se 
ji nepodařilo patřičně zpropagovat. 
Takže někdy příště, třeba před větší 
návštěvou.  -rr-


