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Začala výstava věnovaná časopisu ABC
Autíčka, letadélka, rakety, rytíři,
domečky, či velké zámky a hrady, to
vše lze spatřit v Ekotechnickém centru Alternátor v Třebíči. Samozřejmě se jedná o modely, a o průřez
toho nejlepšího, co vyšlo v legendárních „déčkách“ časopisu ABC. Tedy
vystřihovánkách, milovaných miliony chlapců a děvčat.
Časopis poprvé vyšel v roce 1957,
vystřihovánky začaly v časopise
vycházet o pět let později. Tou zcela
první byl model Gagarinovy rakety
Vostok, na dnešní dobu celkem jednoduchý – ale tradice, po níž následovaly tisíce dalších modelů, tím
byla zahájena, a trvá dodnes. Proto je výstava sestavena chronologicky: od již zmíněného Vostoku až po
dnešek. Pro návštěvníky Alternátoru
je zdarma k dispozici i aktuální číslo.
„Pro mě je ábíčko kultovním časopisem,“ prozradil při zahájení předseda
spolku EKOBIOENERGO Richard
Horký, coby zřizovatel Alternátoru.
„V současné době se navíc nedostává lidí v technických oborech a ABC, podle mě, přispívá k tomu, aby děti měly o
techniku zájem,“ doplnil.
Na výstavě však nejsou k vidění
pouze stovky kusů vystřihovánek,
ale také ukázky proslulých komiksů,
Strážce, Příběhy malého boha, Kruanova dobrodružství, Galaxie, Tvrz a
další.
„Komiks je velký fenomén, který se
pojí s ábíčkem,“ vysvětlil šéfredak-

VÝSTAVA vystřihovánek z z časopisu ABC začala v třebíčském Alternátoru.
Foto: Antonín Zvěřina
tor časopisu Zdeněk Ležák. „Ten čuje dodnes. Kromě vystřihovánek a
má tradici od prvního čísla, a pokra- komiksů zde můžete ale také vidět růz-

Nivu rozezní festival Zámostí
Jedenadvacátý ročník hudebního
a kulturního festivalu Zámostí se na
Podzámecké nivě, Židovské i dalších
místech Třebíče odehraje v pátek 2.
a v sobotu 3. června, jako vždy v první červnový víkend. Zámostí nabídne jak staré známé a oblíbené tváře,
tak neohrané a zajímavé kapely.
Do Třebíče se těší i jedna z hlavních tváří letošního Zámostí, kladenská kapela Zrní.
„Do Třebíče jezdíme často a rádi. To
město má specifickou, kouzelnou atmosféru, a tak se těšíme, že si třeba zase
projdeme nový, ještě neprozkoumaný
místa. Na Zámostí zahrajeme určitě většinu věcí z nový desky Jiskřící. Je
zábavný hrát nový písničky, je to jako

baterka, kterou jsme si vytvořili, a teď
nás nabíjí,“ říká zpěvák Zrní Honza
Unger.
Ten, kdo si koupí vstupenku, se
může těšit kromě programu na Podzámecké Nivě na spoustu dalšího.
S páskou Zámostí na ruce budou
moci lidé do divadla, na městskou
věž, uvidí dokumenty z Jednoho
světa, zažijí taneční workshop pod
vedením manželů Fenčákových a
piknik v zámeckém parku ve spolupráci s Piknikovým klubem a
sdružením Nevypusť duši, nebo půjdou na výstavy.
Ta stěžejní, tedy Open Per4mance, se díky spolupráci Zámostí a
Muzea Vysočiny Třebíč vrací na

Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín
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letní příměstský tábor
kresba / malba / graﬁcké techniky

Program bude rozšířen o videotvorbu, práci s 3D programy,
sítotisk, design interiéru, design oděvů a doplňků
Termíny:
10.–14. 7. 2017 – program je koncipován jako celodenní,
včetně stravy, ubytování a volnočasových aktivit
Cena 4 700 Kč
17.–21. 7. 2017 – program od 8.00 do 16.00 hodin
Cena včetně stravování 2 500 Kč
Více informací na tel. 725 727 097 nebo skola@helenin.cz

zámek. „Výstava bude otevřená až
do neděle 2. července. V době konání
festivalu bude pro návštěvníky s páskou vstup zdarma, a otevírací doba
se prodlouží až do 19 hodin,“ zve na
výstavu Milan Žížal Maxa z organizačního týmu Zámostí.
Největší částí doprovodného programu Zámostí bývá v posledních
letech „Zámostí v modrém“, které
oživuje Židovskou čtvrť, a přijít se
na něj může zdarma podívat každý. „Co přesně v ulicích bude, neprozradím, myslím, že je dobrý se nechat
trošku překvapit. Zámostí v modrém se
snažíme dělat tak, abych bylo pořád co
objevovat,“ dodává Maxa.
-zt-

né artefakty vztahující se k ábíčku,“
naznačil.
Zdeněk Ležák výstavu připravil
společně s jedním z největších sběratelů ábíček, Josefem Kropáčkem.
Ten se může pochlubit nejen tím, že
má všechny díly časopisu, ale také
doslova encyklopedickými znalostmi o každém modelu.
Časopis za totality platil také za
jakéhosi pomocníka v tom, jak překonat potíže s nedostatkem spotřebního zboží. Mládež chtěla fotografovat – leč fotoaparáty nebyly, anebo
pro ně byly finančně nedostupné.
Totéž třeba s rádiem. V ábíčku proto
vyšla vystřihovánka dnes již legendárního fotoaparátu Dirkon, který
pracoval čistě na bázi camery obscury, nebo návod na sestavení rádia
Máj, i třeba i Diana. I tyto zajímavosti, které řadu dětí přivedly k technice, jsou na výstavě také vystaveny.
Součástí výstavy je interaktivní
část, kde návštěvníci mohou skládat a lepit papírové město. Jedná se
o velmi jednoduché vystřihovánky,
například v podobě hranolů či válců,
které děti mohou obarvit pastelkami
a navzájem si je slepit k sobě.
Na ploše 7 x 3 metry by tak postupně mělo vyrůst množství domečků,
krajina, auta a další objekty – sice ne
tak dokonalé jako z běžných „ábíčkovských“ vystřihovánek, ale přesto
velmi pěkných.
Výstava potrvá do 30. září.
-zt-

Opravují se
Říční lázně
Dotaci z Programu záchrany architektonického dědictví ministerstva kultury obdrželo město Třebíč
na úpravu Říčních lázní v prostoru
koupaliště Polanka. Starosta Pavel
Janata vysvětlil, že první etapa prací proběhla v loňském roce. Další se
plánuje v roce příštím.
Letošní etapa se zaměří na nové
nátěry. Janata doplnil, že práce
začnou po letní sezoně. Částečnou
rekonstrukcí šatny prošly v roce
1992, v souvislosti s pořádáním soutěže Hry bez hranic. Celkové náklady
na nynější rekonstrukci činí zhruba
čtyři miliony korun.
-zt-

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tosltého 16, Jihlava

nabízí studium seniorů na

Univerzitě třetího věku (U3V)
se zahájením v akademickém roce 2017/2018
Z bohaté nabídky programů vybíráme:
Pracujeme s počítačem
Digitální fotograﬁe
GPS a geocaching
Graﬁka a prezentace na webu
Genealogie – rodopis
Jazykové kurzy
Chytrý mobil s Androidem
Právní minimum
Tréning mozku
Základy psychologie
Neznámý svět ﬁnancí a další

U3V
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