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Multižánrový festival svobodné kul-
tury se uskuteční v Třebíči v Židovské 
čtvrti v pátek 28. října na Den české 
státnosti. Konat se bude v ulici Leo-
polda Pokorného, před kulturní hos-
půdkou Trumpetka, a je zdarma. 

V letošním roce již podruhé na tře-
bíčské kulturní scéně dostanou prostor 
umělci, kteří hrají takzvanou svobod-
nou hudbu, nebo se věnují svobodné 
kultuře obecně. 

Na třebíčském festivalu vystou-
pí hudebníci, divadelníci a spisova-
telé, kteří nejsou registrováni v OSA 
(Ochranný svaz autorský). Z kon-
krétních jmen se jedná o kapely Ráďa 
a Vojta, Mr. Cook, Eugene Morrow 

nebo Who Killed Rose. Na divadelní 
scéně se představí třebíčská rodačka 
Radka Blatná-Dokulilová v Pohádce o 
Červené karkulce brněnského Malého 
velkého divadla i v interaktivním před-
stavení klaunů TÚDLE a NÚDLE. 

Celý festival doplní scéna věnovaná 
literatuře, kde se představí Petra Vrza-
lová a Pavel Jabůrek autorským čte-
ním a Barbora Fukalová s poezií a slam 
poetry. 

Festivalové tóny se v ulici Leopolda 
Pokorného rozezní od 15 a venkovní 
produkce bude hrát do 22. hodiny, ale 
i poté bude možné si vychutnat festi-
valovou atmosféru v místní kulturní 
hospůdce Trumpetka.  -zt-

Koná se Festival svobodné kultury

 Výrobní závod FRAENKISCHE 
CZ, se sídlem v Okříškách na Tře-
bíčsku, vyrábí trubky z polymerních 
hmot, které jsou určené pro strojíren-
ský, zejména pak automobilový prů-
mysl. Využívá k tomu několika jedi-
nečných technologií, které lze v České 
republice těžko jinde najít. 

Plně kvalifikovaného člověka je pro-
to nereálné získat; takže firma dává 
příležitost prakticky každému, kdo je 
jen trochu šikovný a nebojí se práce. 

V současné době firma hledá zejmé-
na pracovníky do výrobního provozu, 
ať již pro obsluhu výrobních strojů, tak 
pro manuální práce, jako např. montáž 
jednotlivých komponentů. 

Právě na úseku montáží mají pří-
ležitost i ženy, které se z důvodu péče 
o malé děti nemohou zařadit do tří-
směnného provozu – firma jim nabízí 
práci na zkrácený úvazek, a pouze na 
ranní směně. 

V současné době v okříšském závodě 
pracuje zhruba tisícovka zaměstnan-
ců, přitom ve výrobním provozu jsou 
to celé tři čtvrtiny. 

Firma se o ně náležitě stará, mimo 
odpovídající mzdy a osobní ohodno-
cení jim nabízí zázemí stabilní společ-
nosti, která v letošním roce oslavila 15 
let působení v České republice. 

  (PI-t10-frD)

Nábor do dělnických profesí 
ve FRAENKISCHE pokračuje

„Sekáč trochu jinak“, tak se jmenova-
la akce, která se konala v pátek 14. září 
na zahradě Paprsku naděje v ulici Gen. 
Sochora v Třebíči. Tentokrát pořada-
telům nepřálo počasí, což připustila i 
koordinátorka projektu Paprsku nadě-
je Jindřiška Šmejkalová.

„Přesto si myslím, že se i přes déšť vyda-
řil,“ vyjádřila se. Připustila, že dopo-
ledne vše vypadalo jinak, pracovníci 
museli stavět v dešti stany. Těší ji, že 
navečer na koncert Spirituál kvintetu 
přišlo odhadem 300 lidí. 

„I přes tuto účast jsme nepočítali se 
ziskem, a to se ukázalo jako správné. 
Náklady převyšovaly výdělek,“ pozna-
menala Šmejkalová. Doplnila, že i pře-
sto, že Spirituál kvintet vystupoval za 
charitativní cenu.

Vypočítala, že za oblečení pořada-
telé utržili zhruba 18,5 tisíce korun, 
za občerstvení asi devět tisíc korun, 

a dobrovolný příspěvek činil přibližně 
3,5 tisíce korun. Šmejkalová přiznala, 
že od dalšího ročníku Paprsek naděje 
upustil. 

„Líbí se nám to, je to moc hezké, ale 
organizačně je velice složité to zvlád-
nout,“ přiznala. Proto ve čtvrtek 20. 
září Paprsek naděje uskutečnil rozdá-
vání zbylého oblečení. Pozvánky puto-
valy do různých sociálních služeb, na 
sociální odbor městského úřadu. Přijít 
ale mohli i jednotlivci. 

Na otázku, zda Paprsek naděje neplá-
nuje nějakou jinou podobnou akci, 
Šmejkalová odpověděla: „O tom je 
předčasné hovořit. Byla to fajn akce, roz-
šířili jsme ji o výstavu obrazů, měli jsme 
tady spisovatelku Michaelu Malou, která 
píše knihy o životě lidí s duševním one-
mocněním, pouštěli jsme naše dokumen-
ty, byla tombola, ale opravdu, uvidíme.“    
 -zt-

NA AKCI „Sekáč trochu jinak“ bylo z čeho vybírat. Foto: Antonín Zvěřina

Sekáč se konal naposledy

Podchod vlakového nádraží v Třebíči 
dříve vítal cestující jen dvěma holými 
betonovými stěnami. Bylo to obyčej-
né místo, nikomu nestálo za zastavení. 
Našlo se ale několik tvůrčích osobnos-
tí, jež se ho rozhodly změnit v originál-
ní prostor. 

Již na jaře tohoto roku Íčko vypsalo 
soutěž „Výmalba podchodu v Třebí-
či“. Šlo o týmové vypracování návrhu 
výmalby, s dodržením motivu Třebíče. 
Mezi současnými a bývalými studenty 
Katolického  gymnázia se utvořil jeden 
tým a byl odhodlán podchod zvele-
bit. Jeho členy jsou Nikola Niederhaf-
nerová, Jakub Lamich, Pavla Bobková, 
Veronika Vostalová a Anežka Jirků.

Vypracovaný návrh na jedné stě-
ně zobrazuje tři mnichy, symbolizují-

cí benediktýny - zakladatele Třebíče. 
Počet tří mnichů je určen třemi kápě-
mi na městském znaku, který je pak 
vyobrazen uprostřed jedné stěny. Dru-
hou stranu zdobí panorama města. 
Horní část je pomalována duhovými 
přechody barev, zatímco část u země je 
ponechána v původním betonu.

Do Íčka dorazilo celkem sedmnáct 
návrhů, které se mezi sebou prostřed-
nictvím internetového hlasování utka-
ly o tři nejlepší místa. Odborná porota 
z nich vybrala absolutního vítěze, jímž 
se stal právě návrh studentů z katolic-
kého gymnázia. 

Návrh na zdi podchodu přenesli 
výtvarníci Kučis a Remok již na začát-
ku září.  Veronika Vostalová

Výmalba se povedla


