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Služby LSPP stomatologické na LEDEN 2017
sobota, neděle, svátek: 9-12 hodin

  1. 1. neděle  MUDr. Machová Eva   Husova 898 Náměšť n. Oslavou  568  620 248
  7. 1. sobota  MUDr. Machová Eva   Husova 898 Náměšť n. Oslavou  568  620 248
  8. 1. neděle  MUDr. Machová Eva   Husova 898 Náměšť n. Oslavou  568  620 248
14. 1. sobota  MUDr. Bartoňková Olga   Vltavínská 1346 674 01 Třebíč  568 808274
15. 1. neděle  MUDr. Bednářová Marie   Zdislavina 11 674 01 Třebíč   568 824359
21. 1. sobota  MUDr. Beníček Jiří   Stom. centrum Třebíč s.r.o., Kpt. Jaroše 1123 
      674 01 Třebíč    568 826880
22. 1. neděle  MUDr. Machová Eva   Husova 898 Náměšť n. Oslavou  568  620 248
28. 1. sobota  MDDr. Blažek Jan   Sv. Čecha 840/39   Třebíč  568 844002
29. 1. neděle  MDDr. Blažek Jan   Sv. Čecha 840/39   Třebíč  568 844002

Mezi nejúspěšnější třebíčská 
kapely patří skupina BAGR. Ně-
co ze zákulisí prozradil manažer 
Karel Ošmera.

 Antonín Zvěřina

Jak hodnotíte letošní rok?
Na jednu stranu jsme sice nevydali 

žádné nové cédéčko, ani se nesložilo 
tolik skladeb, celkem jich bylo 5 a ke 
všem se natočila nízkorozpočtová 
videa, ale na stranu druhou jsme na 
akcích měli za posledních 16 let nej-
větší návštěvy, za což jsme moc rádi. 
Navíc se hrálo ve výborné atmosféře, 
protože tato parta kluků je opravdu 
skvělá, o to víc bylo smutnější, že už se 
v této sestavě hrálo naposled.

Nastanou tedy nějaké personální 
změny?

Po šesti letech nás opouští zpěvák 
Luboš Syrový a kytarista Ondřej Kříž. 
Oba z osobních důvodů, takže bych 
jim chtěl ještě jednou za vše poděko-
vat.

Co chystáte do roku příštího?
Možná to bude pro mnohé překvape-

ním a jistým paradoxem, ale po mimo-
řádně vydařené sezoně z různých 
důvodů radikálně omezujeme počet 
hraní, celkem se objevíme jen deset-
krát. Ale o to víc si to chceme se všemi 
užít. Oba dnes už bývalé členy nahra-
dí Michal Šafrata (Paradoxx) a Luboš 
Doležal (Zeus, Storm). Tak významné 
změny si pochopitelně vyžádají i delší 
čas na přípravu, takže začínáme až 24. 
března v Lipníku. Chceme si zachovat 
tradiční akce, kde se nám hrálo nejlíp. 

Také repertoár nedozná moc změn, ale 
přesto ho oživíme něčím novým. Mož-
ná budeme mít pravidelně i zajímavou 
předkapelu.

Budete vydávat nějaké CD?
Určitě bychom rádi zanechali 

nějakou stopu i v pozměněné sesta-
vě, takže se o to pokusíme. Myslím, že 
námětů ke zpracování máme dost.

Pořádáte další ples, připravujete 
nějaké překvapení?

Letos to bude jubilejní patnác-
tý. Poslední roky tradičně v Třebíči 
v Domě Zahrádkářů, jen v netradič-
ním termínu v sobotu 28. ledna. Když 
pominu běžné věci, že se akce nese 
v trochu jiném duchu, v tombole bude 
přes tisíc cen, zahrají se i skladby, které 
normálně nezazní, tak za zmínku stojí 
hosté, kteří tam vystoupí. Na výroční 
akci to nemůže být nikdo jiný, než ti, 
kteří BAGRem v minulosti prošli, tedy 
někteří bývalí muzikanti, na něž se na 
většině post akcích nedostávalo. 

Ve zhruba půl hodinovém bloku 
vystoupí dva zakládající členové: kyta-
rista Petr Sedlák a basista Jarda Slá-
ma a jeden z původních kytaristů Petr 
Hůlka. Toto trio pak doplní bubeník 
současného BAGRu Lukáš Doležal a 
vypůjčený zpěvák z kapely Nová Kůže 
Milan Kolář. Možná se k nim v něk-

BAGR omezí počet vystoupení

Karel
Ošmera

Třebíčské centrum
2. 1. - 31. 1. Výběr fotografi í do 12. 

ročníku fotosoutěže „NEJ MIMI 
2016“. Vyhodnocení proběhne 13. 2. 
2017 v 10 hod. v Klubu Miminko.

2. 1. 10-12 Klub Miminko: Pohy-
bem do nového roku

3. 1. 10.30-12 Sněhulák třikrát 
jinak - tvoření z ekologických materi-
álů

5. 1. 8-14 Nejmenší sportují s klau-
ny

6. 1. 10-12 Klub Batole: Tříkrálové 
zpívání a tvoření 

6. 1. 18-20 Muzikoterapeutická 
relaxace - osobní příběh duše

9. 1. 8-14 Klub Miminko: Výcho-
va dětí a rodičovství v odborné lite-
ratuře aneb tipy na knihy, které si u 
nás můžete půjčit 

9. 1. 14-16 MUM-AUT setkání 
rodičů s dětmi s poruchami autistic-
kého spektra

10. 1. 10.30-12 Kurz zdravého 
vaření - téma: Nápoje na zahřátí 

12. 1. 10 - 12 Zimní říkadla (koor-
dinace slova s pohybem, rozvoj slovní 
zásoby)

13. 1. 10.30-12 Klub Batole: 
MÍČEK - ukázková hodina a beseda 
s lektorkou

16. 1. 10-12 Klub Miminko: Cvičí-
me na míčích

17. 1. 10.30-12 Výběr sportovní 
aktivity pro děti

19. 1. 15-16.30 Kurz zdravého 
vaření - téma: Kroupová polévka

20. 1. 10.30-12 Klub Batole: Rodi-
čovská dovolená s tátou nebo s 
mámou

21. 1. 14-17 Tvořivé odpoledne: 
Košíčky z hobby špagátů

23. 1. 11-11.45 Klub Miminko: 
Robátka - ukázková hodina YAMA-
HA CLASS

23. 1. 14-16 SPECIFICKÉ PORU-
CHY UČENÍ (setkání rodičů s dětmi) 

24. 1. 10.45-11.30 První krůčky 
k hudbě - ukázková hodina YAMA-
HA CLASS 

26. 1. 14.30 - 16 Zdravá dílna: 
Okurková ryba

26. 1. 18-20 Rukodělný kurz: Ruč-
ně vyrobené svíčky 

27. 1. 10-12 Klub Batole: Zimní 
sportování

30. 1. 10.30-12 Klub Miminko: 
Důležitost pohybu v raném dětství

31. 1. 10-12 Rozeznáváme zvuky 
zvířat

terých pasážích přidají zbylí současní 
bagristé Jiří Nosek a Jarda Heralecký. 

Tradiční otázka na závěr: co novo-
roční předsevzetí kapely a novoroč-
ní přání příznivcům?

Kapela, jak ji znám, si dá obvyklé 
předsevzetí, že se bude pilně učiti a při-
pravovati se na zkoušky. To vše samo-
zřejmě za absence nikotinu a alkoholu 
a podpořeno zdravou výživou. Přání 
pro příznivce je pořád to samé: radujte 
se a bavte se na živé muzice. 
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Město hodlá koupit 
Frantův Osmý den
Město Třebíč obdrželo od malíře 

a sochaře, třebíčského rodáka Fran-
tiška Mertla, ve světě známého jako 
Franta, kolekci obrazů v hodnotě 
15 milionů korun. Veřejnosti jsou 
obrazy přístupné v Galerii Franta 
v Národním domě. 

K ní byla na delší dobu zapůjčena 
socha Osmý den, jedna z nejvýznam-
nějších plastik, kterou mistr vytvořil. 
Městu nabídl její odkoupení za vel-
mi výhodných podmínek. Na české 
podmínky má cenu zhruba 60 tisíc 
euro, mistr ji ale Třebíči nabízí za 40 
tisíc euro, za víc než milion korun). 

„Protože odlitek sochy s pořadovým 
číslem dvě z celkového počtu osmi odlit-
ků zaujímá v galerii Franta dominant-
ní místo a je vrcholem mistrova umění, 
měli bychom o nabídce uvažovat. Jed-
ná o poslední odlitek, vyrobený v roce 
1993, který je k prodeji,“ upozornil 
radní Pavel Heřman. Odsouhlase-
ní odkoupení sochy je v kompetenci 
rady města.  -zt-


