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Pro závodní klub ROH v Borovině 
jsem často již od šedesátých let jako 
člen fotokroužku fotografoval a poři-
zoval krátké rozhovory při různých  
kulturních akcích, koncertech a 
vystoupeních. V uvolněné  atmosfé-
ře osmdesátých let, obvykle v pod-
zimních a zimních měsících, také 
přijížděly na vystoupení do závodní-
ho klubu lidové umělecké soubory z 
tehdejšího Sovětského svazu. 

Kromě souborů ruských si zvláš-
tě vzpomínám na soubor z Ukraji-
ny Zory Donskie, který k nám při-
jel z oblasti na východě, kde se nyní 
bojuje. Maně mě napadá, jak by to 
asi vypadalo u nás v roce 1992, kdy-
by podobně jako Porošenko a Jace-
ňuk poslali Klaus a Havel  na Slová-
ky tanky a obrněné transportéry. 

Později začaly k nám přijíždět i 
soubory z tak exotických repub-
lik, jako z Dagestánu, Kazachstánu, 
Arménie, Čuvašské republiky, a já 
nevím odkud všechny ty soubory 
ještě byly. 

Na to okamžitě zareagoval akade-
mický malíř Josef Kremláček, který 
bydlel tehdy nedaleko nás, v činžá-
ku ve čtvrti Horka-Domky. Jeho 
manželka Božena Kremláčková 
(později Kljuleněnová) byla zaměst-
nána v návrhovém oddělení mode-
lárny obuvi, a také její zásluhou zís-

kávaly Závody Gustava Klimenta na 
různých výstavách a veletrzích různá 
ocenění a medaile. Je samozřejmé, že 
takováto oceněná obuv se na tehdej-
ších domácích a zahraničních trzích 
dobře prodávala. 

Častý návštěvník těchto koncer-
tů Josef Kremláček, který často také 
ilustroval knížky s pohádkami z Ori-
entu a Dálného východu, mě po 
jednom z prvních těchto koncertů 
požádal, abych mu vždy přinesl foto-
grafi e s většinou velice zajímavými a 

překrásnými kroji vystupujících exo-
tických umělců. 

Snímky mu byly potom inspirací 
pro vytváření ilustrací pro tyto výše 
uvedené pohádkové knížky. Naše 
spolupráce byla bohužel nadlouho 
přerušena po roce 1989, a tak jsme 
se jen občas potkali a prohodili spo-
lu pár slov. 

Naposledy jsme se setkali na ver-
nisáži obrázků třebíčského rodáka, 
bývalého dlouholetého výtvarníka 
Československé televize Vojtěcha 

Kolaříka, v listopadu minulého roku, 
v Malovaném domě. Vojta Kolařík 
mě požádal, abych mu zdokumento-
val vernisáž této výstavy. Samozřej-
mě jsme si také s mistrem Josefem 
Kremláčkem při vernisáži popoví-
dali, a také jsem jej u Kolaříkových 
obrázků několikrát vyfotografoval, a 
on mě pochopitelně požádal, abych 
mu snímky přinesl. 

Zastihl jsem jej v polovině prosin-
ce v třebíčské knihovně při besedě se 
spisovatelkou  Gabrielou Kopcovou, 
která společně s rakouskou spisova-
telkou Margarete Lassi napsala kníž-
ku  Zahrady plné pohádek, okouzlu-
jící příběhy z českých a rakouských 
zahrad.  Jednalo se o souběžný český 
a německý text, který spojuje téma 
týkající se zahrad, květin, stromů a 
kouzelných bytostí, které jim dodá-
vají půvab, tajemnost a pohádko-
vost. 

Autorem překrásných ilustrací 
byl pochopitelně Josef Kremláček. 
Nebyl tehdy zrovna v dobré kondi-
ci, neboť jak mi prozradil, přechá-
zel zrovna zápal plic. Jelikož snímky 
Josefa Kremláčka z listopadové ver-
nisáže byly s velkou pravděpodob-
ností poslední v jeho životě, dovo-
lil jsem si napsat tuto vzpomínku. 
 Josef Kropáč

Moje setkávání s Josefem Kremláčkem

JOSEF KREMLÁČEK patřil vždy k optimistům.  Foto: Josef Kropáč

Jen jsem povídkovou knížku Do vnitrozemí třebíčské 
autorky Vladimíry Valové otevřel, byl jsem doma. Zrak 
mi padl na mott o, které si debutantka vypůjčila z knihy 
Vladimíra Václavka Neviditelný svět.

Ano, před časem z ní autor předčítal ve stejném knihku-
pectví, ve kterém Vladimíra Valová pracuje, a ve kterém 
se odehrál i křest její publikace. Nejen kulisy, ale i některé 
osoby byly stejné: Petr Businský, který tehdy přivezl Vác-
lavka, přečetl jednu z osmnácti povídek. 

Druhou přednesl redaktor nakladatelství Host a sám 
úspěšný prozaik Jan Němec, očividně překvapený 
počtem účastníků. Společně s přítomnou grafi čkou Lucií 
Zajíčkovou ihned vycítili, v jaké pospolitosti podobné 
akce (včetně té s Vladimírem Václavkem) v Třebíči pro-
bíhají.

Mimořádné nebylo jen uvedení knihy do života, mimo-
řádná je kniha sama. Což platí o grafi cké podobě i o obsa-
hu. Jakoby se grafi čka s autorkou dohodly a společně 
zajely bezchybnou volnou jízdu plnou dvojitých a tro-
jitých axelů a ritt bergrů, na jaké vzpomíná hrdina jedné 
z povídek. Není krasobruslař, nýbrž novinář, jemuž se 
nedaří.

To Vladimíře Valové se dařilo už v dobách, kdy pra-
covala jako redaktorka místních novin. Už tehdy uměla 
vybrat podstatné, přesně charakterizovat a popsat pro-
středí, i pracovat s detailem. Dnes je ve svých povídkách 
ještě přesnější, dnes si bruslí, odráží se a dopadá zpátky na 
led stejně jistě, jako krasobruslařka z televizního přenosu.

Hrdinům a hrdinkám svých povídek nenechává nic 
zadarmo, některé nechá prohrát, jiným šanci ještě dá. 
Všem rozehraje nějaký osobní, vztahový, pracovní nebo 
generační problém. Některý je možné vyřešit na několika 
stránkách, některý by mohl být úvodní kapitolou romá-
nu, něco by nenapravil ani scénář televizního seriálu. 

Všechny se odehrávají v současnosti, v blíže neurčeném 
městě, kde se k nemocnici musí přes park a do kopce, a 
kde pohled na světlenou křižovatku cloní dřevěný altá-
nek. Není v tom místního, takové věci se dějí kdekoli. 
Jenom průpovídku (autorka umí skvěle odposlouchávat) 
„vejrášjakozenovejvolemistr“ jako bych odněkud znal. 

Víc neprozradím, protože pak byste si Vnitrozemí Vla-
dimíry Valové nekoupili. Milan Zeibert

Zdařilé povídkové axely 
Vladimíry Valové

Třicet let na hudební scéně oslaví v pátek 10. 
listopadu v kavárně Alfa třebíčská skupina Pro-
měny. Zakladatel skupiny Jan Tomek uvedl, že 
dali přednost komornějšímu prostředí před 
sály kulturních domů.

Kapela vznikla v roce 1987. V tom roce Jan 
Tomek hrával ve skupině Profi l. „Dojíždění na 
zkoušky do Mohelna bylo časově náročné. Roz-
hodl jsem, že založím svoji skupinu v Třebíči. 
V mém muzikantském životě to byla velká změ-
na. Proto jsem skupinu nazval Proměny,“ vzpo-
míná Tomek.

V samotném začátku hrálo v kapele šest 
muzikantů. Z původního složení už zůstal jen 
Jan Tomek. Nyní Proměny hrají ve složení Jan 
Tomek - basová kytara, vokály, Rostislav Uhlíř 
- saxofony, vokály, Miroslav Jičínský - klávesy, 
zpěv, Jiří Hlaváček - kytara, zpěv, Jiří Pavlečka 
– bicí.

Skupina hraje na plesech, zábavách a spole-
čenských akcích.

„V našem repertoáru nemáme pouze jeden žánr. 
S tím bychom na hudební scéně neobstáli. Musí-
me se přizpůsobit publiku, a proto kromě bigbítu 
hrajeme i lidovky,“ říká vedoucí skupiny.

V roce 2011 vydala skupina první CD, na 
němž je průřez celého repertoáru. „Důvod byl 
především ten, abychom ho mohli dát pořadate-
lům, kteří nás zvou na akce. Získají tak předsta-

vu, co hrajeme,“ upozornil Jan Tomek. 
Jubilejní koncert v kavárně Alfa začíná ve 21 

hodin. -mič-

Skupina Proměny oslaví třicátiny

Mezinárodní výstava betlémů „100 PRESEPI“ se 
pravidelně koná v době adventní v Římě. Letos se 
uskuteční již 42. ročník. Poputuje na ni také Bet-
lém pod hradem od Josefa Macholána ze sbírek 
Muzea Vysočiny Třebíč. 

Betlém pod hradem je vyroben ze dřeva a plát-
na. Na šířku měří 80 centimetrů, výšku má 175 
centimetrů a hloubku 55 centimetrů. Datován je 
rokem 2005. Jeho autor, architekt a designér Josef 
Macholán (1932-2007), pracoval v nábytkářském 
oboru jako návrhář.

Do třebíčské sbírky se Macholánovy betlémy 
dostaly převážně z pozůstalosti, a některé jsou sku-
tečně velmi specifi cké. 

Ve velké mezinárodní konkurenci již vybojoval v 
roce 2008 další betlém od Macholána bronzovou 
medaili.

Mezinárodní výstava v centrální části Říma, v 
Bazilice Santa Maria del Popolo a přilehlých Bra-
mantských sálech, se uskuteční od 23. listopadu 
2017 do 7. ledna 2018. Výstavu loni navštívilo 
zhruba 65 tisíc návštěvníků.  -zt-

Z Třebíče poputuje betlém do Říma


