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Lesopark Hrádek, bývalý 

DDM Hrádek v Třebíči, 

vedle ZŠ Týnská.

TJ Spartak Třebíč

 spolek – oddíl triatlonu

 a fi rma McRAI, Spirálka, o. s.

od 09:00 ZŠ Týnská, 

ukončena vždy 15 min. před 

startem příslušné kategorie

 6 let a mladší (2012 a ml.) 
100 m

 7–9 let (2011–2009) 
500 m

 10–11 let (2008–2007) 
1 000 m

 12–13 let (2006–2005) 
1 000 m

 14–15 let (2004–2003) 
1 300 m

 16–17 let (2002–2001) 
2 200 m

 18–39 let (2000–1979)
 6 600 m

 40–49 let (1978–1969)
 6 600 m

 50–59 let (1968–1959)
 6 600 m

 60–69 let (1958–1949)
 6 600 m

 70 let a starší (1948 a st.)
 4 400 m

 18–34 let (2000–1984)
 4 400 m

 35–44 let (1983–1974)
 4 400 m

 45 let a starší (1973 
a starší)

 4 400 m

 1 rodič + 1 dítě

15. 4. 

 

2. 6. 
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Zajímavou vernisáž výstavy fotografií Lenky Vaníčkové 
„I nádraží je katedrála“ zažilo hudební oddělení Městské 
knihovny. Mladá bohemistka zde jednak vystavila foto-
grafie vzniklé často v blízkosti nádraží ve Starči, jednak se 
zaujetím promluvila o životě a díle básníka Václava Hra-
běte.

Jeho poezií jsou totiž její fotografie inspirovány (ke 
každé Lenka připsala několik Hrabětových veršů), o 
něm samotném pak napsala svou diplomovou práci. Pro-
tože básně tragicky zemřelého básníka (1940 – 1965) 
byly mnohokrát zhudebněny, byly součástí programu i 
hudební ukázky, včetně nejznámější Variace na renesanč-
ní téma. Poprvé v tradičním podání Vladimíra Mišíka, 
podruhé v úpravě skupiny „Wanastovi vjeci“.

Pro přítomné, jimiž byli většinou příslušníci střední a 
starší generace, která se s Hrabětovou poezií seznamovala 
v dobách normalizace, kdy se o něm režimní básník Josef 
Peterka vyjadřoval jako o „přeceňovaném sebevrahovi“ 
(Hrabě však zemřel nešťastnou náhodou), bylo příjem-
ným překvapením, jak moc zajímá i generaci dnešní. 

Samotná diplomová práce nese titul „Tvorba Václava 
Hraběte a její ohlasy“ a rozsah oněch ohlasů asi překvapí 
nejednoho Hrabětova fanouška, který je zvyklý, že jeho 
verše nejlépe zpívá Mišík a recituje Mirek Kovářík. Obojí 
máme zachováno na známých deskách. 

Paradoxně méně známé je, že tento básník zaujal i 
umělce populárnější než celoživotní rocker Mišík. Už v 
roce 1967 ho na LP Poezie a jazz II recitoval do hudby 
Karla Velebného herec Jan Tříska. O třináct let později 
zhudebnil jeho Báseň skoro na rozloučenou Jan Neckář 
a jeho bratr Václav ji nazpíval na desku Podej mi ruku … 
(její první vydání nesmělo obsahovat druhou polovinu 
názvu …a projdem Václavák, a hlavně skladbu Óda na 
Prahu, s textem Jiřího Suchého). 

Z mladších muzikantů si Hraběte vyhledal např. Petr 
Bende, který  básně A kdybych už umřít měl + Báseň 
skoro jako vánoční pohlednice, spojil do skladby nazva-
né Samba s Karlikem.  Milan Zeibert    

Jestliže je pro třebíčské příznivce hudebního 
publicisty Jiřího Černého každé setkání s ním 
při každoročních poslechových pořadech 
malým svátkem, letos to platilo dvojnásob. 
Jiří Černý totiž na přání pořadatelů přivezl 
třicetiminutový filmový dokument „Ještě do 
druhý nohy aneb Jak Glen přišel na návštěvu 
k Jiřímu“. 

Snímek mladé režisérky Hedviky Hlaváčko-
vé začíná záběrem z koncertu irského písnič-
káře, který sice v Třebíči nikdy nevystupoval, 
řada Třebíčáků ho však zná z jeho opako-
vaných návštěv festivalu Folkové prázdniny 
v Náměšti nad Oslavou. V pauze mezi pís-
ničkami vypráví Glen o discjockeyovi, kte-
rý v dobách komunismu jezdil s deskami po 
Čechách a Moravě na kole a v podzemních 
klubech pouštěl lidem hudbu, kterou tehdejší 
vládci zakazovali. 

Slavný muzikant ale spletl dvě věci dohro-
mady: Černý tehdy skutečně konal dálkové 
cyklistické jízdy, na svá vystoupení však jez-
dil autem, jak vědí pamětníci jeho pořadů na 

Hájku v dobách Ivany a Mirka Polanských. 
V následující části filmu dělá sice Černý 
všechno pro to, aby si Hansard svého pražské-
ho přítele tolik neidealizoval, dublinský muzi-
kant však má českého hudebního kritika 
natolik rád, že se mu líbí všechno, co v bytě u 
Černých v Čechově ulici vidí a slyší. 

Náklonnost je vzájemná, Černý nalévá sli-
vovici (odtud název filmu), pouští hudbu, na 
které se oba shodnou, a dokonce zpívá, což 
jinak veřejně nedělá, protože se mu nelíbí 
jeho vlastní hlas. Oboustranné kamarádství 
je zdokumentováno, a film v nejlepším končí. 
Po něm následovalo obvyklé Rockování, kte-
ré Jiří Černý zahájil ukázkou z nového Han-
sardova alba. 

Píseň měla příznačný název: Lucky Man. 
Hodil se pro Hansarda, ale když po více než 
třech hodinách večer končil, a Černý přál 
posluchačům, aby měli v životě stejné štěstí 
jako on a mohli se živit tím, co mají nejrad-
ši, bylo jisté, že stejným Lucky Manem je i on 
sám.  Milan Zeibert  

Béčko vidělo Černého živě i ve filmuFotky i básničky z katedrály 
na nádraží ve Starči

O budovu bývalé základní školy za zhruba 
14,5 milionů korun  v Okružní ulici v třebíč-
ské čtvrti Borovina není zájem. Místostarost-
ka Marie Černá (Třebíč můj domov) připo-
mněla, že cenu za objekt již zastupitelstvo 
v minulosti snížilo z 19,4 milionů korun. Ny-
ní se mohou zájemci hlásit do 21. května. 

Jaromír Barák (Třebíč Občanům) upozornil, 
že vždy při prodeji dražších objektů navrhuje 
delší dobu pro přihlašování zájemců. Požádal 
také o řádnou propagaci této nemovitosti, což 
může zájemce přilákat. Černá odpověděla, že 
propagaci Město rozhodně nepodceňuje. 

„Proč se s prodejem zase spěchá? Proč se doba 
neprodlouží do podzimu?“ položil dvě otázky 
Barák.  

Starosta Pavel Janata mínil, že je to otázka 
názoru. Konstatoval, že zájemci za tuto cenu 
se mohli přihlásit od prosince minulého roku. 
Černá doplnila, že údržba objektu stojí měs-
to značnou částku, zejména topení v zimním 
období. I z toho důvodu Město s prodejem 
spěchá.

„Určitě nám nic nebrání na květnovém zastupi-
telstvu termín prodloužit,“ mínil Janata. Návrh 
usnesení ale zastupitelstvo schválilo v původ-
ní verzi.  -zt-

O budovu v Borovině není zájem


