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(Dokončení z minulého čísla)

Milan Riehs 
 herec

Narodil se 17. ledna 1935 v Třebíči, 
zemřel 23. července 2012 v Praze. Od 
jeho úmrtí uplyne 5 let.

Studoval DAMU, obor herectví. V  
roce 1962 byl hercem Horáckého diva-
dla v Jihlavě,  v letech 1962–1966 Diva-
dla O. Stibora v Olomouci, 1966–1972 
Divadla Za branou v Praze, 1972–1990 
Divadla S. K. Neumanna, od roku 1990 
Divadla za branou II v Praze, které bylo v 
roce 1994 zrušeno.

Byl členem herecké asociace a ztvárnil 
řadu divadelních a televizních rolí, napří-
klad ve fi lmech (Případ mrtvých spo-
lužáků) a spolupracoval na Formanově 
osmioscarovém fi lmu Amadeus.

Otto Braunschläger 
herec, držitel Ceny města Třebíče 

za rok 2015 
Narodil se sice 30. ledna roku 1932 

v Boskovicích, ale od pěti let žil v Třebí-
či. Od jeho narození uplyne letos 85 let. 

Jeho otec měl na dolní straně Karlova 
náměstí dům a živnost. Ott o v Třebíči 
absolvoval obchodní akademii, ale musel 
ji dva týdny před maturitou z politických 
důvodů opustit. 

V roce 1945 ukončil na Janáčkově aka-
demii múzických umění v Brně obor 
herectví. Pět let hrál v Divadle bratří 
Mrštíků a byl také při založení nového 
Semaforu. Později hrál 15 let s Janem 
Kačerem a dalšími divadelníky v Čino-
herním klubu, a také v řadě fi lmů. 

Jeho prvním fi lmem byl snímek Větr-
ná hora, kariéru končil ve fi lmovém stu-
diu Barrandov fi lmem Město mé naděje, 
který komunisté nařídili zničit. Režisér 
Jan Kačer dostal zákaz umělecké činnos-
ti v Praze a Ott o Braunschläger emigro-
val do Německa. Po revoluci v roce 1989 
se vrátil zpět do vlasti.

Antonín Kalina
zachránce přibližně tisíce 

vězněných dětí z koncentračního 
tábora Buchenwald

Narodil se 17. února 1902 v Třebíči. 
Od jeho narození uplyne 115 let. Zemřel 
1. ledna 1990 v Praze.

Během druhé světové války byl z poli-
tických důvodů vězněn v koncentračním 
táboře Buchenwald, kde se mu různými 
způsoby podařilo zachránit život přibliž-
ně tisícovce židovských dětí. 

Za tento čin mu byl v roce 2012 in 
memoriam udělen titul Spravedlivý 
mezi národy, jenž označuje lidi nežidov-
ského původu, kteří přispěli k záchraně 

Židů před holocaustem. V roce 2014 byl 
in memoriam vyznamenán medailí Za 
zásluhy.

Josef Kremláček
 akademický malíř a ilustrátor, 

čestný občan města Třebíče 
Životní jubileum, 80. narozeniny, by 

světově známý akademický malíř a ilu-
strátor převážně dětských knížek Josef 
Kremláček oslavil 5. března 2017. 

Narodil se roku 1937 v Třebí-
či. Vystudoval VŠUP v Praze, ate-
liér prof. Adolfa Hoff meistera.
1964-1970 byl členem surrealistické sku-
piny LAKOSTE v Brně, 1965-1971 čle-
nem Centre international de l‘actualité 
fantastique et magique. V současnosti je 
členem mj. Sdružení výtvarníků Vysoči-
ny, Sdružení Bienále Brno, parasurrealis-
tické skupiny Stir up, Klubu ilustrátorů 
dětské knihy. Zúčastnil se asi 400 růz-
ných kolektivních výstav v ČR i v zahra-
ničí.Spolupracuje s mnoha českými i 
zahraničními nakladateli, ilustroval na 
70 knih. Zemřel 22. června 2015.

PhDr. Otmar Urban 
spisovatel, historik,  hudebník,
 dirigent, čestný občan Třebíče 

od 17. května 2001 
Letos, 21. července, by se PhDr. Otmar 

Urban dožil 95 let. Narodil se 21. 7. 1922 

v Třebíči. Vystudoval s vyznamenáním 
třebíčské gymnázium (r. 1941). 

Zajímal se o hudbu a dějepis, plyn-
ně hovořil německy a dokonale ovládal 
latinu. Byl ovlivněn otcem Rudolfem 
Urbanem (regenschori, varhaník koste-
la Třebíč-Jejkov), po kterém zdědil lásku 
k hudbě.  Po maturitě hrál na varhany po 
otcově boku. V roce 1953 dokončil stu-
dia MU v Brně a získal titul PhDr. Stu-
doval varhanické oddělení a teorii hud-
by skladebních směrů 20. století, jako 
přípravu na vysokoškolské učitelství na 
AMU v Praze. 

Z náboženských důvodů byl v roce 
1975 propuštěn ze školství. Od 1. 9. 1975 
byl vědeckým pracovníkem a vedoucím 
Ústředního fondu hudebnin Čs. rozhlasu 
v Praze. V roce 1985 odešel do důchodu. 

Publikoval články s hudební a vlastivěd-
nou tematikou. Objížděl archivy a pátral. 
Objevil dříve neznámý cyklus skladeb 
Adama Michny z Otradovic. Byl kroni-
kářem obce Kouty, stal se čestným obča-
nem této obce. 

Významné jsou jeho kapitoly z dějin 
hudby v Třebíči - „Třebíčské vánoč-
ní koledy“, které vzbudily pozornost v 
zahraničí.  Napsal studii „Třebíčské jitřní 
mše“, v rukopise zůstaly „Zvony a varha-
ny třebíčského okresu“. Po roce 1989 byl 
morálně i pracovně rehabilitován. Zemřel 
3. ledna 2004.

Výročí osobností Třebíče v roce 2017

Aktuality

V nakladatelství Parola, v němž 
vychází i Třebíčské noviny, vyšla 
kniha o historii podnikatelské-
ho rodu Löwů. Jejím autorem je 
Zdeněk Geist. 

 Petr Klukan

Löwovi patřili rozsahem své textil-
ní produkce k nejvýznamnějším prů-
myslníkům přelomu 19. a 20. století 
celé habsburské monarchie. 

„Byli opravdu podnikatelskou špič-
kou. Mým přáním bylo přispět k ožive-
ní jejich jména a připomenutí přínosu 
pro náš region. Jejich role při budová-
ní Helenína u Jihlavy, ale i širšího okolí 
Jihlavy, byla po řadu desetiletí opravdu 
nezastupitelná,“ vysvětluje autor kni-
hy.  

Dílo přibližuje historii rodiny tex-
tilních podnikatelů Adolfa a Kar-
la Löwových, její původ, a příchod 
z Brna do Jihlavy. Přes skromné 
začátky se dočkala společenského 
vzestupu i podnikatelského úspě-
chu. Výrazně ovlivnili celé tehdejší 
textilní podnikatelské odvětví i tisíce 
životů zaměstnanců. 

Kniha se nevyhýbá ani problémům 
v rodině. Jsou zde unikátně zveřejně-
ny dopisy otce a syna, z nichž vyplý-
vá, že zatímco otec budoval, syn roz-
hazoval…

„Je pozoruhodné, že ze šesti dospělých 
dětí Karla Löwa to byly tři dcery, jež 
se snažily rodinnou tradici udržovat 
do dalších generací, zatímco tři Löwo-
vi synové se naopak otcovskému domu 
vzdálili. Což jim však nikterak nebrá-
nilo v tom, aby neustále od otce - a 
později od sester - nepožadovali další a 
další fi nanční podporu,“ dodává Geist      

Text je ohraničen časovým obdo-

bím přibližně sta let, od poloviny 
19. stol. do poloviny 20. stol., kdy 
došlo ke zrodu, rozvoji a ukončení 
činnosti fi rmy v režii Löwových.  

Jak autor knihy říká, rodina Löwů 
po sobě zanechala nejen řadu hmot-
ných památek, ale také inspirativní 
příběh z nedávné minulosti. „Jeho 
připomenutím vzdáváme hold tvůr-
čímu duchu a nezdolné energii, která 
stála za vybudováním helenínské tex-
tilní továrny i stejnojmenné obce.“ 

Součástí knihy je fotodokumenta-
ce, včetně korespondence mezi čle-
ny rodiny. 

Deštník postačí, tak se jmenu-
je další generační novela Miroslavy 
Čermákové. Stalo se už tradicí, že ve 
stejný čas už pátým rokem dochází 
ke křtu autorčiny nové knihy. Letoš-
ní bude ve středu 29. března v 17.30 
hodin v Galerii Franta v Národním 
domě v Třebíči. Křest se uskuteční 
ve spolupráci s městským kulturním 
střediskem. 

„Hlavní hrdinkou nové knihy je opět 
mladá žena. Tentokrát je to redaktor-
ka. U své profese ale nezůstane. Ocitne 
se dokonce až v Mnichově. Přestože je 
díky svému otci fi nančně zajištěná nej-
méně na tři životy, štěstí jí to nepřinese. 
Štěstí na ni čeká doma, kam se časem 
vrátí s úžasným plánem. Peníze nejsou 
všechno. Někdy i deštník postačí,“ při-
bližuje děj autorka.  

V profesi redaktorky Čermáková 
pracovala dvanáct let. „Vím, že je to 
velice zajímavá, ale i stresující práce. 
Novinář nikdy nemá po službě. Je v ní 
pořád. Musí být neustále ve střehu, a to 
bez ohledu na čas,“ konstatuje bývalá 
redaktorka.

Autorka přiznává, že pátá kniha 
jí dala docela zabrat. „Zavedla jsem 

Spisovatelka Čermáková 
pokřtí pátou knihu

Kniha o rodu Löwů 
je inspirací i pro dnešek

Představí 
dvě zpěvačky

Divadlo pod Palmovkou a Kul-
turTop Třebíč připravili na pondělí 
3. dubna od 19 hodin v Národním 
domě v Třebíči hru Éva Pataki: Edi-
th a Marlene. Muzikálové drama je 
příběhem dvou slavných šansonié-
rek Edith Piaf a Mrlene Dietrich. V 
hlavních rolích se představí Haba 
Seidlová a Renata Drösslerová. Hra 
se setkala s kladným ohlasem jak u 
kritiky, tak u diváků. -zt-

hlavní postavu knihy do tak složitých 
situací, že jsem chvílemi nevěděla, jak 
ji z toho labyrintu vyvedu. Ve všech 
mých dosud vydaných knihách zdů-
razňuji, že největším štěstím v životě 
člověka jsou přátelé. Bez jejich opory 
by se některé problémy nedaly zvlád-
nout,“ míní Čermáková.

Na křtu 29. března bude jako vždy 
postaráno také o zábavu i pohoště-
ní. Autorka v ten den nabídne knihu 
se slevou a zájemcům ji i podepíše. 
Po křtu bude nový titul k zakoupení 
v třebíčských knihkupectvích.

V roce 2013 vyšla Čermákové 
novela „Když muži odcházejí“, rok 
na to volné pokračování „Návraty“, 
další rok samostatný titul „Na hou-
pačce“ a loni to byla kniha „Nečeka-
ný odkaz“. Všechny tituly vyšly v tře-
bíčském nakladatelství Amaprint 
Kerndl.  Ilustroval je majitel nakla-
datelství, malíř a člen surrealistické 
skupiny Stir-up, Lubomír Kerndl.   
 -zt-

 Zdeněk Geist se narodil v roce 1971, 
vystudoval estetiku a hudební vědu na 
Filozofi cké fakultě Masarykovy univerzi-
ty v Brně, žije v Jihlavě. Je autorem knih 
Nezlomený vězeň, Rakušan z Jihlavy a 
Bez kresby v malbě nepokročíte.

Autor knihy 


