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S nabídkou ručně šitých a originál-
ních vánočních dárků pro děti přichází 
třebíčský spolek Vrátka. Zaměstnanky-
ně šicí dílny tvoří hlavně látková zvířát-
ka a jejich pracovní stoly plní desítky 
medvídků, kočiček, pejsků, skřítků a 
dalších hraček různých barev a vzorů. 

Sortiment zahrnuje i polštářky s dět-
skými a vánočními motivy. „Při šití 
používáme čistou bavlnu, a jako výplň 
slouží duté vlákno, které mohou mít 
doma i alergici. Stejně kvalitní a bezpeč-
né jsou i barvy, kterými na hračky malu-
jeme,“ říká Dagmar Hobzová, jedna ze 
tří švadlen zaměstnaných ve Vrátkách. 
Spolek dává práci lidem, kterým jejich 
zdravotní hendikep komplikuje či pří-
mo znemožňuje uplatnění na trhu prá-
ce. 

Vrátka letos nově nabízejí i vánoční 
punčochy na sladkosti a drobné dár-
ky, stejně jako řadu textilních ozdob na 

vánoční stromky - andělíčky, srdíčka a 
stromečky. 

„Pokud někdo přijde s vlastním návr-
hem na textilní dárek, a bude to v našich 
silách, rádi jej ušijeme,“ poukazuje Dag-
mar Hobzová. 

„Vyrábíme i vánoční ubrusy, či ozdo-
by na stromeček. Kdokoli může přijít a 
objednat si nějaký náš výrobek,“ dopl-
ňuje Lenka Brosová, další ze švadlen. 
Netají, že některé výrobky jsou méně 
náročné, ale například výroba andílků 
zabere více času.

Šicí dílna mimo vánoční sezonu oslo-
vují firmy, pro které švadleny šijí napří-
klad tašky. „Máme práci po celý rok,“ 
dodává Lenka Brosová.  -val, zt- 

DVĚ ŠVADLENY šijjící vánoční dárky: 
vlevo Dagmar Hobzová, vpravo Lenka 
Brosová. Foto: Antonín Zvěřina 

Ve Vrátkách šijí vánoční dárky

„Ukryto v depozitáři“ je novin-
ka připravená Muzeem Vysočiny 
Třebíč. Jedná se o cyklus programů 
představujících jednotlivé muzejní 
sbírky. Cílovou skupinou jsou seni-
oři. Programy se konají jednou za 
měsíc, vždy ve čtvrtek od devíti do 
deseti hodin, v depozitáři muzea v 
Kosmákově ulici v Třebíči. 

„Na podzimní a zimní období jsme 
připravili hodinové lektorované pro-
gramy pro starší věkovou skupinu. V 
sezóně 2018 a 2019 jsme se rozhodli 
zpřístupnit seniorům prostory depozi-
táře na Kosmákově ulici, a představit 
jednotlivé muzejní sbírky, které jsou 
zde uložené,“ uvedla Milena Veselá. . 

Program začal v listopadu komen-
tovanou prohlídkou s názvem Co 
ukrývá muzejní depozitář. Bože-
na Kabelíková provedla zájem-
ce celým depozitářem, vysvětlila, 
k čemu slouží, jaké sbírky a pod-
sbírky jsou v něm uchovávány, jak 

se s nimi pracuje a mnoho dalšího.  
Ve čtvrtek 13. prosince se Silva 
Smutná zaměří na oblast etnografie. 
Tématem jejího programu budou 
Účesy, čepce, šátky k ženskému 
lidovému kroji, které si návštěvníci 
budou moci rovněž prohlédnout. V 
lednu příštího roku, ve čtvrtek 17. 
ledna, si zájemci připomenou vánoč-
ní tradici betlemářskou. Tomáš 
Hartman představí betlémy uložené 
v depozitáři, a to nejen třebíčské, ale 
i získané od tvůrců nebo sběratelů 
z jiných regionů. Ve čtvrtek 14. úno-
ra potěší seniory program věnova-
ný zbraním ve sbírkách muzea. Celý 
cyklus zakončí ve čtvrtek 14. března 
pracovnice přírodovědného odděle-
ní Muzea Vysočiny Třebíč, a sezná-
mí seniory s bohatou, systematicky 
budovanou botanickou a zoologic-
kou sbírkou. Slova se ujmou Jana 
Jelínková, Hana Houzarová a Pavlína 
Peřinková.      -zt-

Muzeum připravilo novinku

V zámeckých konírnách se sešli 
kuřáci dýmek; letos jich do Tře-
bíče přijelo 75. 
� Antonín Zvěřina

Třebíčské kouření dýmek se letos 
uskutečnilo v Zámeckých konírnách 
po třiadvacáté. Všichni účastníci 
obdrželi tři gramy tabáku, dvě zápal-
ky a dusátko. Dýmku si každý účast-
ník donesl vlastní, ale od mistrovství 
republiky výše každý používá sou-
těžní dýmku. 

„Protože vítězí ten, komu vydrží 
tabák nejdéle, je dobré udržovat malý 
ohýnek, ale s nebezpečím, že dým-
ka zhasne, či kouřit rychle, kdy sice 
nezhasne, ale bez naděje na vítězství,“ 
naznačil jeden z organizátorů Josef 
Stanislav. Připomněl, že soutěž má v 
Třebíči velkou tradici, letos se na ni 
sjelo 75 dýmkařů. 

„V restauracích a hospodách se 
nemůže kouřit, jsme rádi, že tady 
ano,“ sdělil Stanislav. Vzpomínal, že 
letos se uskutečnilo v Japonsku mis-

trovství světa v této disciplíně, kde 
soutěžilo 16 závodníků z Českoslo-
venska - šest z Čech a deset ze Slo-
venska. 

„Soutěž se konala 28. října, v den 

KUŘÁCI dýmek změřili síly v třebíčských Zámeckých konírnách.
 Foto: archiv muzea

Kouřili co možná nejpomaleji

Rockové VyOsení se konalo v 
sobotu 17. listopadu od 20 hodin v 
třebíčském hudebním klubu Béčko. 
Hudební fanoušci z Třebíče a okolí 
tak měli letos již potřetí příležitost 
vyrazit na festival svobodné hudby, 
na němž vystupují hudebníci a kape-
ly neregistrované v Ochranném sva-
zu autorském (OSA).

Festivaly a koncerty svobodné hud-
by, které jsou zaměřené proti OSA, 
nesou název VyOsení - již od červ-
na 2011, kdy se konal vůbec první 
festival tohoto druhu na Vlčtejně. 
V Třebíči se první VyOsení konalo 
letos v dubnu, a 28. září pak v ulici 
Leopolda Pokorného proběhl Festi-
val svobodné kultury, kde se kromě 
hudebníků představili i „svobodní“ 
divadelníci a spisovatelé. 

Sváteční listopadový večer byl v 
hudebním klubu nabitý svobodnou 

hudbou až do ranních hodin. Na 
pódiu se postupně představili hard 
rockoví Midnight Madness, rock-
punková kapela Pefr Jam, alterna-
tivní punk-hard rockoví Paradoxx, 
a konečně metalovo-hardrockový 
nářez v podání Richard Ramirez. 
Bezmála sto hudebních fanoušků tak 
stylově zakončilo Mezinárodní den 
studentů a boje za svobodu a demo-
kracii.

„Určitě budeme organizovat i další 
ročníky VyOsení. Poprvé jsme to zkusi-
li v hudebním klubu, a myslím si, že to 
předčilo  naše   očekávání.  Tentokrát 
jsme dali přednost třebíčským rock-
ovým kapelám. Co bude příště, ještě 
uvidíme. Ještě bych doplnil, že veške-
rý zisk ze vstupného, který jsme měli, 
se rozdělil mezi účinkující kapely rov-
ným dílem,“ uvedl jeden z pořadatelů 
Roman Pašek.  -zt-

VyOsení se neslo na vlnách rocku

výročí vzniku Československé repub-
liky, a pořadatelé umožnili celé česko-
slovenské výpravě zazpívat při soutěži 
československou hymnu,“ poznamenal 
Stanislav.

Upozornil, že kuřáci dýmek se liší 
od kuřáků cigaret. Ti kouří kvůli niko-

tinu, dýmka se kouří kvůli chuti a 
kouř se nešlukuje, nevtahuje do plic. 
„Bohužel, protikuřácká společnost nás 
hází do jednoho pytle,“ posteskl si Sta-
nislav. Doplnil, že kdo kouří dýmku, 
vyjadřuje svůj postoj k životu. Dýmka 
je symbolem míru, pohody a klidu. 

„Navíc je každá dýmka malé umělec-
ké dílo. A protože po vykouření dýmky 
musí dýmka den odpočívat, musí mít 
kuřák dýmek několik,“ poukázal Sta-
nislav. Myslí si, že dýmek je na trhu 
dostatek, stejně jako dýmkového 
tabáku. 

Problém je kvůli velkému zdanění 
u tabáku. „Kouření dýmky se pak stá-
vá určitým luxusem,“ netajil Stanislav. 
Dýmka se musí také dobře zakou-
řit. Dobré je před prvním kouřením 
vymazat dýmku medem.  

Tabák se nebalí do žádných papír-
ků, ale do dýmky se namačká. „To 
byla taková móda, a při použití se dým-
ka dobře nezakouří. Nehledě k tomu, že 
papírky byly něčím napuštěné, aby dob-
ře hořely,“ doplnil Stanislav. Velice si 
pochvaloval spolupráci z Muzeem 
Vysočiny Třebíč, které soutěž umož-
ňuje.     


