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Prezentují se 
střední školy

Třebíčské Ekotechnické cent-
rum Alternátor hostí velkou výsta-
vu, mapující činnost středních škol 
zřizovaných Krajem Vysočina. Po 
celém Alternátoru jsou rozmístě-
ny ty nejzajímavější exponáty, které 
školy využívají ke své výuce. 

Výstava je určena zejména žákům 
osmých a devátých tříd, ale nejen 
oni si mohou prohlédnout třeba sta-
vebnicový automobil Kaipan, zkusit 
podojit krávu, vyzkoušet Van de Gra-
aff ův generátor nebo pořídit fotogra-
fi i ve fotokoutku. Výstava potrvá do 
konce ledna.  -zt-

Křest knihy redaktora Třebíč-
ských novin Antonína Zvěřiny 
Čtyřčata se uskutečnil v třebíč-
ské městské knihovně. 

Kdy vlastně vznikl nápad na pří-
běh, který se odehrává v knize 
čtyřčata?

Přiznám, že určitou vizi jsem měl 
už zhruba před dvaceti lety. Dokon-
ce jsem začal příběh psát, ale tak 
nějak s důrazem na sentiment. Je 
pochopitelné, že jsem toho nechal, 
protože mi to nebavilo. 

Takže k psaní jste se vrátil až po 
dvaceti letech?

Ono se to tak nějak stává, že se k 
nápadům člověk vrací až po letech. 
Velkolepý piknik byl také letitý 
nápad a k uskutečnění vedla dlouhá 
cesta. 

Kniha je o čtveřici mladých 
chlapců, kteří chtějí založit kape-
lu. S tím máte zkušenosti.

Samozřejmě v každé knize se obje-
vují určitě autobiografi cké prvky. 
Vždycky tam použijete některé oso-
by, které vykreslíte sice podle svého, 
ale jsou to ony. Tohle rozhodně není 
autobiografi cká kniha. Podklad ale 
určitě míří k mým hudebním začát-
kům. 

Do jaké míry bylo náročné nápad 
rozepsat do většího obsahu?

Původně to měla být povídka, 
pak zmiňovaný blábol, až před dvě-
ma roky jsem se dostal k začátku. 
Pak po určitém zaneprázdnění jsem 
se k dopsání dostal až letos. Někte-

ré pasáže jsem musel přepisovat, s 
odstupem času se mi už tolik nelí-
bily. Ale to je asi běžné, že člověk co 
napíše, by po určité době nejraději 
přepsal.

Na obálce je svůdná dívčina. 
Proč?

To pro čtenáře vyplyne z děje kni-
hy, nechci její obsah prozrazovat. 

Můžete přece jen ještě něco o 
knize sdělit?

Musím přiznat, že částečně navazu-
je na první Humoresky. Také se ode-
hrává v nejmenované dědině a také 
jsou tam osoby jako Jura Habas či 
Mirek Babouk. Nějak mi připadalo, 

že tam prostě patří. 

Jedná se tedy o humornou kni-
hu?

V to doufám, ale to musí posoudit 
čtenáři. Určitě jsem se o humorný 
příběh snažil. A musím přiznat, že 
vymýšlet humor není žádná legrace, 
jak už bylo mnohokrát řečeno přede 
mnou. 

Už jste knihu takzvaně pokřtil?
Ano, stalo se to v hudebním oddě-

lení městské knihovny jako u před-
chozích knih. Nyní si ji zájemci 
mohou zakoupit v Knikupectví Jaku-
ba Demla.  

KNIHU ČTYŘČATA pokřtili člen skupiny Puls Milana Blažek (vpravo) a Jaro-
mír Krtek Truksa (vlevo).  Foto: Mirka Čermáková  

Kniha má potěšit, říká autor Zvěřina
Kdo vám knihu v Třebíči křtil?
Požádal jsem muzikanty ze skupiny 

Puls, nakonec se dostavil jen Milan 
Blažek, doplnil ho Jaromír Krtek 
Truksa, který na něm zahrál několik 
písniček. Oběma patří můj velký dík. 

V jaké atmosféře se křest nesl?
Mám rád, když se lidi baví a o to 

jsem se snažil i na křtu. Vyprávěl 
jsem některé zážitky ze života, vzpo-
mínal na začátky, dokonce zahrál 
úryvky některých skladeb. Občas se 
publikum i smálo, což člověka určitě 
potěší. 

Co na závěr?
Aby se knížka líbila. A pokud by 

měl někdo v Třebíči či v okolí a vlast-
ně kdekoli zájem o autorské čtení, 
jsem k dispozici. Bez nároku na jaký-
koli honorář.  -pk-

Až do 15. ledna mohou zájemci 
v Ekotechnickém centru Alterná-
tor v Třebíči navštívit výstavu Svět 
kostiček. Přináší pohled na zajíma-
vé exponáty, tvořené jen a pouze ze 
světoznámé dánské stavebnice Lego.

Na horní galerii Alternátoru tak 
lze spatřit například kostely a zámky, 
automobily, vlaky, ale i letadla nebo 

nejrůznější postavičky, to vše vyro-
bené z tisíců a tisíců dílků známé 
stavebnice. 

Součástí výstavy je i koutek, kde 
si děti mohou hrát s kostičkami Le-
go Duplo, Lego Baby Primo a Lego 
Classic Basic. K zakoupení budou 
také různé druhy stavebnic s cenami 
nižšími než na internetu.  -zt-

V Alternátoru začala 
výstava „Svět kostiček“

Připravili stránky
Nové webové stránky má k dispo-

zici město Třebíč. Podle radního Pav-
la Pacala se na úpravě pracovalo šest 
měsíců. „Smyslem úpravy bylo stránky 
zpřehlednit,“ naznačil. Inspirací se staly 
stránky města Paříže a britského krá-
lovství. „Základním motem bylo to, aby 
se uživatel po třetím kliknutí dostal na 
požadovanou informaci,“ podotkl Pacal. 
„Vyzýváme veřejnost, pokud objeví nějaké 
slabší místo, aby na to radnici upozorni-
la,“ zdůraznil Pacal. Doplnil, že celkové 
náklady činí 120 tisíc korun.   -zt-


