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

4. 2. sobota  MUDr. Boschyaková Ludmila  Vltavínská 1346 674 01 Třebíč        568 808 275
5. 2. neděle  MUDr. Cafourek Jiří   Vltavínská  1346 674 01 Třebíč        568 843 787
11. 2. sobota  MUDr. Machová Eva   Husova 898 Náměšť n. Oslavou         568  620 248
12. 2. neděle  MUDr. Černoch Vladimír ml.  Stomatologické centrum Třebíč s.r.o., Kpt. Jaroše 1123 
          674 01 Třebíč                        568 826 880, 776 166268
18. 2. sobota  MUDr. Denková Miluše   Okružní 964/11  674 01 Třebíč          568 853 087
19. 2. neděle  MUDr. Machová Eva   Husova 898 Náměšť n. Oslavou          568  620 248
25. 2. sobota  MUDr. Machová Eva   Husova 898 Náměšť n. Oslavou          568  620 248
26. 2. neděle  MUDr. Machová Eva   Husova 898 Náměšť n. Oslavou           568  620 248

Do neděle 5. března si mohou 
zájemci prohlédnout výstavu 
třebíčského muzikanta a malí-
ře Pavla Hlaváče. Má název 
Panelákové blues.   

 Antonín Zvěřina

Jak výstava v Galerii Předzámčí 
vznikala?

Některý obrazy jsem si musel na 
výstavu vypůjčit, už nejsou v mém 
majateku. Výstavu jsem připravoval 
zhruba dva roky.

Připravoval jste se přímo na tuto 
výstavu?

Měl jsem výstavu s Janou Mytisko-
vou ve Velkém Meziříčí. Líbilo se to,  
i pracovníkům třebíčského městské-
ho střediska, a s ředitelkou Jaromí-
rou Hanáčkovou jsme se domluvili, 
že oba budeme vystavovat  v Třebí-
či. Jana nakonec musela účast odříct, 
tak jsem výstavu musel připravit 
sám. 

Proč jste výstavu nazval Panelá-
kové blues?

Protože mám ateliér v paneláku. 
Mám tam dílnu, dělám tam rámy. 
Každý, kdo ke mně přijde, zírá. 

Od kdy vás malování baví?
To mě bavilo od malička. Měl jsem 

jít na UMPRUM, uměleckou školu, 
ale maminka řekla, že to není žádné 
řemeslo, a tak jsem se šel učit fréza-
řem. 

Kdy jste se k malování vrátil?
Asi ve čtyřiceti letech. To jsme se 

s Artušem Adámkem hádali, pro-
tože on dělal kurátora výstavy Open 
Performance; je součástí festivalu 
Zámostí. Říkám mu, proč tam nevy-
stavuješ? On odpověděl, to bys tam 
musel vystavovat ty. Tak jsme krví 
podepsali smlouvu, a od tý doby 
maluju. 

Jaká byla kritika?
Přišel tam známý výtvarník a bás-

ník Ladislav Novák a koukal na mé 
obrázky, a tak jsem šel k němu a 
říkám, dobrý den, pane profesore. A 
on: Hlaváč, to seš ty, jaks to dělal? A 
tam mu říkám: To je výrobní tajem-
ství. A on na tu zámeckou konírnu 
zařval bohužel nepublikovatelnou 
větu. Pak mi říká, že to prolínání 

barev je výborný, takže Novák mi 
dodal odvahu malovat. A chuť. 

Tak ještě jednou, proč malujete?
Jsem muzikant, a proč maluju? 

Tam ti žádnej zvukař nepokazí muzi-
ku. Tam nepřijde podnapilý kyta-
rista, takže tady jdu se svou kůží na 
trh jenom za sebe. Na nic se nemůžu 
vymlouvat. 

Spousta muzikantů maluje.
Jde vo to, kterej muzikant. Vono je 

to vobyčejně všechno špatný. Třeba 
Karel Gott , obrazy prodává za mili-
ony, ale že by se mi to líbilo? Mám 
vypozorovaný, že jak to hraje, tak i 
maluje (smích). To je moje teorie, 
nevím jestli správná. 

Co plánujete do budoucna?
Chci ještě chvilu žít. Jen chci říct, 

že teď je v ateliéru smutno, když je 
všechno tady. Ale už zase tvořím. A 
zkusím to trochu jinak. Dnes už vím, 
že na obraze nemusí být nic konkrét-
ního. Je to otázka barev. 

A co muzika?
Mám bluesovou kapelu Hlaváč, a 

co? Hrajeme, když chci. Pravidelně 
určitě ne. Když nás někdo pozve. 

Co na tvoji zálibu říkají vaši 
kamarádi?

Jak kdo, někdo i chválí, a často při-
cházejí za mnou do ateliéru. Radit 
si ale nenechám. Sranda je s názva-
ma obrazů, protože každý v nich vidí 
něco jiného. Prvně namaluju, a pak 
hledám název. 

Ateliér mám v paneláku, říká Hlaváč

MALÍŘ a muzikant Pavel Hlaváč u jednoho ze svých obrazů.
 Foto: Antonín Zvěřina

Městská knihovna

Zájmové vzdělávání 
seniorů

Pondělí 6. února, 9 hod., sál 
hudebního oddělení.

Perly světové architektury. 2. 
část. Architektura antiky - Ing. arch. 
Lubor Herzán.

Pondělí 20. února, 9 hod., sál 
hudebního oddělení. 

Lužické hory
Promítání třebíčské cestovatelky 

Milušky Mrvkové. 

Pondělí 27. února, 9 hod., sál 
hudebního oddělení.

Šlechtické rody. 2. část. Žerotí-
nové - Neuvěřitelný příběh Karla 
staršího ze Žerotína – David Rafa-
el.

Francouzský klub 2017 
– 9. ročník

Čtvrtek 2. února, 17 hod., sál 
hudebního oddělení. 

Toulky autem po Francii - Jan 
Kubica.

Úterý 7. února, 17 hod., sál 
hudebního oddělení.

LiStOVáNí 18+ - Nick Cave: 
Smrt Zajdy Munroa.

Čtvrtek 9. února, 16.30 hod., sál 
hudebního oddělení.

Architektura v českých zemích 
včera a dnes. 2. část. Od Vel-
ké Moravy po gotiku - Ing. arch. 
Lubor Herzán.

Pátek 10. února, 17 hod., sál 
hudebního oddělení.

Bulat Okudžava - Eva Kudrjavce-
va Malenová a Alexej Kudrjavcev.

Národní týden manželství 2017 
- Cyklus akcí Zdravé město Tře-
bíč, Poradny Ruth Třebíč a Městské 
knihovny v Třebíči

Pondělí 13. února, 16.30 hod., 
sál hudebního oddělení. 

Partnerství a hvězdy – Vztahy 
zrcadlem horoskopů - Ondřej Ha-
br.

Úterý 14. února, 17 hod., sál 
hudebního oddělení. 

Naplňování potřeb manželů - 
Lenka Kabátová a Libor Kabát

Čtvrtek 16. února, 17 hod., sál 
hudebního oddělení. 

Jak primitivní - ale jak účinné! 2. 
část - Dana Beranová.

Pátek 17. února, 16.30 hod., sál 

hudebního oddělení.
Jak sní muži a jak sní ženy? A co 

nám chtějí tyto dvě entity říct? - 
Pjér la Šé´z.

Úterý 21. února, 17 hod., sál 
hudebního oddělení. 

Finsko a Lofoty - Jiří Zhoř.

Pátek 24. února, 17 hod., sál 
hudebního oddělení.

Bohumil Hrabal – vypravěč pří-
běhů.

Chamonix a Savojské Alpy - Pře-
mysl Zhoř.

Do 24. února, sál hudebního 
oddělení.

Finsko a Lofoty - Jiří Zhoř.
Do 24. února, Zelená klubovna, 1. 

patro, oddělení pro dospělé.

Miroslav Máca: Fotografi e.
1. února - 30. března, pobočka 

Borovina.

Svět očima dětí
1. – 27. února, pobočka Modříno-

vá.
Společná výstava výtvarných prací 

dětí ze ZŠ Cyrilometodějská a MŠ 
Benešova.

Úterý 14. února Family Point Tře-
bíč – Masarykovo náměstí – 8 – 14 
hod. 

Valentýnské dílničky


