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Lidé se učili péct domácí chle-
ba, jedenáct domácích chlebů se 
zúčastnilo soutěže. 

 Antonín Zvěřina

Obsahem akce Chlebová sobo-
ta bylo přiblížení výroby základní 
potraviny dnešnímu uspěchanému 
člověku, informace o tom, co jíme, a 
jak kvalitní a bezpečné jsou potravi-
ny, které se v rodinách konzumují. 

Během soboty 15. července od 
10 do 17 hodin předváděla Zdeň-
ka Palátová postup výroby chleba, 
od nakrmení kvásku až po koulení 
chleba do ošatky a samotné pečení. 
Vzorky chlebů z pekárny Vrátka byly 
celý den připraveny k ochutnávání. 

„Chleby z pekárny Vrátka jsou již 
v Třebíči známým pojmem. Naše 
několikaleté zkušenosti ze samotného 
pečení chleba pro širokou veřejnost, a 
také s kurzy pečení chleba, které jsme 
v minulých letech pořádali v Kavár-
ně Vrátka - kurs Upečeme to spolu, 
v letech 2016 a 2016, stály u základu 
naší letošní aktivity Chleba do každé 
rodiny,“ nastínila Palátová.

Cílem celoročního snažení je 
informovat v projektu o této základ-
ní potravině, o její domácí výrobě, o 
kvalitě základních surovin, a naučit 
zájemce z řad veřejnosti postupům 
výroby základních druhů domácího 
pečiva. 

Soutěž o Nejchleba
Tak vznikl i nápad na víkendovou 

propagační akci. V sobotu 15. červen-
ce proběhla poprvé propagační akce 
Chlebová sobota – soutěž o Nejchle-
ba. Zájemci mohli ochutnat, co se 
účastníci minulých kurzů naučili. 

Celkem jedenáct soutěžních vzorků 
ohodnotila porota složená ze samých 
„odborníků“. - „Kdo chleba hodnotil? 
Devítičlenná porota, složená ze tří lekto-
rů kurzů, a šest osob byli návštěvníci akce 

Oživené židovské město, které jsme oslo-
vili na ulici,“ vysvětlila Palátová.

Vítězem soutěže se stal Petr Machát 
z Třebíče se žitným chlebem, dru-
hé místo získala Daniela Vilhelmová 
z Třebíče s bezlepkových chlebem a na 
třetím místě se umístil Petr Hroščaník 
z Vladislavi se žitným chlebem. Jako 
odměnu získali pekaři poukázky na 
suroviny na další pečení. 

V neděli 16. července akce pokračo-
vala ukázkovým kurzem pečení židov-
ského cukroví a chaly. Celé odpoled-

ne mohli návštěvníci židovské čtvrti 
vidět, jak se cukroví vykrajuje, zdobí a 
peče. „Také jsme předvedli motání chaly, 
a samotní návštěvníci si mohli vyzkoušet 
svoji šikovnost,“ sdělila Palátová.

Během neděle byl připraven i dopro-
vodný program pro veřejnost, ochut-
návka a poradenství pro domácí peče-
ní. Součástí akce bylo i vystoupení 
muzikantů. Před pekárnou Vrátka hrá-
la pouliční kapela.

Mnozí návštěvníci se hned na místě 
zajímali o další chlebový kurz. „Termín 
plánujeme na 22. září.  Kurz je veden 
tak, aby každý účastník mohl získané 
zkušenosti a dovednosti využít v domá-
cím prostředí,“ poznamenala Palátová.

Základní materiál
Každý účastník získá i základní mate-

riály k domácí výrobě, v podobě tiště-
ných postupů. Kurz naučí účastníky 
staré klasické postupy výroby chleba, 
jak je kdysi dělaly babičky a praba-
bičky, bez konzervačních látek a bez 
éček. 

„Když dnes přinesu někam doma peče-
ný chleba, tak často slyším větu: Dýchlo 
na mne dětství. Náš projekt se snaží prá-
vě o to, aby i naše děti ochutnaly chutné 
a zdravé domácí potraviny. Co může být 
lepším výstupem projektu, než pochva-
la za chutnou snídani, svačinu či veče-
ři z vlastní kuchyně? Chleba s máslem a 
domácím džemem,“ dodala Palátová. 

ZDEŇKA  PALÁTOVÁ představuje vítězný chléb. Foto: Antonín Zvěřina

V kavárně se konala Chlebová sobota

JEDNA z hlavních ulic v Třebíči nese 
jméno po právníkovi Albínu Bráfovi. 
Ten se ve své době stal děkanem Práv-
nické fakulty Univerzity Karlovy, byl 
ministrem zemědělství, i poslancem 
Českého zemského sněmu. Při červen-
cových promocích na brněnské Práv-
nické fakultě získala titul Mgr. spolu s 
dalšími desítkami studentů též Micha-
ela Streitová z Třebíče (uprostřed). 

Určitě to pro ni znamená další mil-
ník v jejím životě, a těší se do nového 
zaměstnání, aby využila všechny naby-
té poznatky. Chtěli bychom jí jménem 
Třebíčských novin popřát, aby se jí v 
pracovním životě podařilo dosáhnout 
takové úcty, kterou požíval A. Bráf. 
Třeba v Michaele dřímá poslankyně, a 
možná i ministryně.
 Foto: Petr Klukan

Michaela Streitová získala titul
Výstavu děl Lubomíra Kressy st. 

lze zhlédnout v galerii Tympanom v 
Muzeu Vysočiny Třebíč. Koná se k 
jeho nedožitým pětasedmdesátinám. 
Setkání na výstavě, s úvodním slovem 
Jana Dočekala, se uskuteční ve čtvrtek 
3. srpna v 17 hodin.

Malíř, grafi k, sochař, keramik a peda-
gog Lubomír Kressa (6. 12. 1941 – 20. 
7. 1981) dostal od osudu jen osm-
náct tvůrčích let, a přesto vytvořil roz-
sáhlé dílo výrazných kvalit. Patřilo k 
tomu nejlepšímu, co v jeho době u nás 
vznikalo v surrealistickém malířství a 
sochařství. 

„Dráhu umělce nastoupil až v jedna-
dvaceti letech, kdy byl přijat ke studiu 
uměleckého kovářství a zámečnictví na 
Střední uměleckoprůmyslové škole v Tur-
nově. Rozvíjel autonomní tvorbu v kres-

bě, malbě, grafi ce, sochařství, a okrajo-
vě i v keramice,“ říká kunsthistorik Jan 
Dočekal.

Pokračuje, že mnohotvárnou, dů-
sledně koncipovanou tvorbou byl 
obrácen k člověku, k jeho komplikova-
né individualitě. Dominantní složkou 
tvorby monotypů z obvazové tkaniny 
učinil stylizaci lidské postavy a orga-
nické tkáně.

V další vývojové fázi přetiskoval čer-
né gázové postavy do školních deskrip-
tivních a architektonických výkresů, 
později je konfrontoval s kresbou nebo 
s malbou interiérů či krajin, s krystaly 
polodrahokamů. 

V poslední třetině 70. let tvořil kres-
by bělobou na černý papír. Vznikly 
složité struktury, evokující spleť živé 
tkáně.   -zt-

Vystavuje Lubomír Kressa


