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Pod vedením Jitky Janíkové 
vznikly obrazy klientů Stacio-
náře Úsměv Třebíč.  
� Antonín Zvěřina

Výstava obrazů Rok v úsměvu potr-
vá v galerii Tympanon v Zámku Tře-
bíč do 13. ledna příštího roku. Jedná 
se díla klientů Stacionáře Úsměv při 
třebíčské Charitě, který byl založen 
6. září 1999. Touto výstavou hodlá 
zahájit oslavu 20 let od založení služ-
by. 

Posláním denního Stacionáře 
Úsměv Třebíč je poskytovat pod-
poru a pomoc lidem s mentálním a 
kombinovaným postižením, kteří ži-
jí v Třebíči a okolí. Prostřednictvím 
sociálního učení, pracovních a vzdě-
lávacích aktivit, usiluje o posilování 
a rozvoj samostatnosti, navazování a 
udržování sociálních vztahů a začle-
nění se do běžné společnosti.

Vernisáž se uskutečnila ve čtvr-
tek 15. listopadu, kdy na ní vystou-
pili žáci Základní umělecké školy. 
Jednotlivá díla vznikala pod vede-
ním Jitky Janíkové, která již přes rok 
dochází na Úsměv a pomáhá rozvíjet 

výtvarné dovednosti uživatelů.
Vernisáže se zúčastnila i tehdej-

ší místostarostka Marie Černá. Ta 
naznačila, že jí nezbývá než děkovat. 
„Děkuji vedení stacionáře, že ji napadl 

takový projekt ve spolupráci se Základ-
ní uměleckou školou. Musím jen upo-
zornit, že jedním z autorů je i moje 
dcera,“ uvedla Černá.

Poděkování směřovalo také k Jitce 

Janíkové. „Pod jejím vedením došlo ke 
značnému posunu při tvorbě autorů, 
kteří v galerii vystavují. Myslím si, že 
to značně posílilo jejich sebevědomí,“ 
poznamenala Černá. 

A její poslední poděkování patřilo 
zaměstnancům zámku, kteří výsta-
vu umožnili realizovat. „O Vánocích 
si sem řada lidí přijde prohlédnout do 
muzea betlémy, a určitě si nenechají 
ujít ani vaši výstavu,“ upozornila Čer-
ná. 

Jitka Janíková vzápětí vzdala hold 
pracovnici stacionáře Janě Muš-
kové, která celý projekt vymysle-
la. „Těším se, že ve spolupráci budeme 
pokračovat,“ sdělila Janíková. Účast-
níci vernisáže se mimo jiné dozvědě-
li, že výstava je prodejní, a peníze že 
poputují přímo k autorům.  

„Je to pro mě čest, že se na něčem 
takovém mohu podílet. S každým 
autorem musím komunikovat jinak a 
je to pro mě velká radost. Nepovažuji 
to za práci. Myslím si, že na obrázcích 
mnoho lidí ani nepozná, že je tvořili 
klienti stacionáře,“ vyjádřila se Jitka 
Janíková.

VERNISÁŽ začala v deset hodin, aby se jí mohli účastnit i autoři. 
 Foto: Antonín Zvěřina

Výstava představuje díla handicapovaných

Tradiční vánoční výstava betlémů 
v konírně třebíčského zámku nabíd-
ne návštěvníkům v termínu od pátku 
30. listopadu 2018 do 6. ledna 2019 
pohled na betlémy z nepapírových 
materiálů. K vidění bude více než 
100 betlémů z různého materiálu - 
betlémy ze dřeva, slámy, cínu, skla, 
terakoty, vosku, moduritu, keramiky, 
kamene, kukuřičného šustí a mnoha 
dalších materiálů. 

Pro třebíčskou betlemářskou oblast 
jsou typické figurky malované na 
papíře či kartonu. Výjimka potvrzu-
je pravidlo, a tak na výstavě nebude 
chybět ani klasický stavěcí třebíčský 
betlém s figurkami malovanými na 
kartonu. Tentokrát to bude betlém, 

který muzeum ještě nikdy nevysta-
vovalo.

Předměty na výstavu zapůjčili 
Muzeum v Bruntále, Valašské muze-
um v přírodě v Rožnově pod Rad-
hoštěm, Muzeum Velké Meziříčí, 
Jarmila Svobodová a Pavel Štrobl. 
Pro dětské návštěvníky je připravena 
vánoční cesta po výstavě i edukativ-
ní program pro školy, na téma Váno-
ce letí světem. 

Tradiční Vánoční výstava betlé-
mů je jedna ze čtyř výstav, na které 
se Muzeum Vysočiny Třebíč podílí. 
Od 8. do 16. prosince budou k vidě-
ní betlémy ze sbírek Muzea Vysoči-
ny Třebíč na OÚ Předklášteří, dále 
v Městském muzeu ve Velké Bíteši 

či na Kraji Vysočina. Od 7. prosin-
ce 2018 do 13. ledna 2019 se koná 
43. ročník mezinárodní výstavy 
„100 Presepi in Vaticano“. Třebíč-
ské muzeum se tam prezentuje již 
pošestnácté.

Další program
Neděle 16. prosince 
Vánoční dílničky (14 – 17 hodin)
Divadlo pro děti v Kamenném sále 

(17.15 hodin)
Zpívání u slámového betlému (18 

hodin)

Čtvrtek 27. prosince 
Vánoční dílničky (14 – 17 hodin)
 -zt-

Vystaví různé betlémy

Výroční obnova 
Výroční obnova Fatimského apoš-

tolátu  se koná v kostele sv. Martina 
v Třebíči v neděli 9. prosince od 16 
hodin. Od 16 hodin začíná adora-
ce, modlitba sv. růžence, zasvěcení 
a přednáška, v 18 hodin mše svatá, 
kterou bude sloužit P. Dokládal. 

Farní kavárna u sv. Martina zve na 
přednášku Tomáše Nováčka a Fran-
tiška Dolíhala Jak se staví varhany. 
Uskuteční se v sobotu 1. prosince od 
19 hodin v klubovně kostela sv. Mar-
tina. Vánoční besídka se bude konat 
v kostele sv. Martina, ve středu 26. 
prosince v 16 hodin.  -zt-

Oslaví chanuku
Chanuku mohou zájemci navštívit v 

sobotu 1. prosince od patnácti hodin 
v třebíčské Zadní synagoze. Mohou 
ochutnat košer kávu, a také se dozvě-
dí více o tom, jak se vyrábí, co je na ní 
specifického, a zda se nějak liší od kávy, 
která košer není. 

V 17 a v 18 hodin začínají večerní 
kostýmované prohlídky Domu Selig-
mana Bauera. Průvodcem tentokrát 
bude dobrý duch zdejší židovské čtvr-
ti Rafael, který návštěvníky seznámí s 
chanukovým zázrakem, ale bude mít 
připraveno i něco dobrého zub. -zt-

Do třebíčských knihkupectví 
v těchto dnech přichází nástěn-
ný kalendář s malinko škádlivým 
názvem „Třebíč u Boroviny 2019“. 
Kalendář tištěný na křídovém papíru 
formátu A3 na každé stránce přiná-
ší jednu fotografii z třebíčské čtvrti 
Borovina a řadu článků z období při-
bližně od 80. let 19. století až do 70. 
let 20. století.

Ty se však netýkají pouze Boroviny 
a zdejší obuvnické továrny, ale Třebí-
če jako takové. Nejméně jeden z nich 
ale vždy nějakým způsobem souvi-
sí s fotografií na stránce. Ve článcích 
novináři například píšou o tom, že 
v Třebíči je bojovný kohout, který 
napadl hospodyni, že nový třebíčský 
hřbitov by měl stát na Terůvkách, 
že Baťa chystá další kolonii rodin-
ných domků na jižní straně Třebíče, 

že volba třebíčského starosty byla 
prohlášena za neplatnou, nebo že 
radní Dejmek ležel deset dnů mrtev 
v bytě, než ho po návratu od příbuz-
ných našla manželka. 

Nechybějí samozřejmě ani spor-
tovní zprávy, které líčí průběh zápa-
sů borovinských klubů, například se 
Spartou Praha či Bohemkou, popi-
sují neúprosnou rivalitu s Horáckou 
Slavií a DSK Třebíč, či se rozčilují 
nad provokacemi rozhodčích, kteří 
tendenčně řídí zápasy.

U většiny článků je doplněn i rok 
vydání – pouze u několika z nich 
se přesný rok nepodařilo dohledat; 
období vzniku však vyplývá z kon-
textu. Na několika stranách čtenáři 
najdou i dobové inzeráty, na někte-
rých fotografií možná poznají také 
své známé.

Kalendář vydal spolek Ekobioe-
nergo, z. s., jenž se mimo jiné snaží 
upozorňovat na bohatou historii tře-
bíčské čtvrti Borovina, která je neod-
myslitelně spjata se zdejší obuvnic-
kou továrnou. Díky ní se Borovina 
vyvíjela poněkud jiným směrem než 
zbytek Třebíče, což dokládá také 
množství kulturních a sportovních 
klubů, které zde fungovaly od pří-
chodu rodiny Baťů až do 90. let 
minulého století.

Jan Antonín Baťa měl dokonce 
v plánu Borovinu osamostatnit od 
Třebíče; tyto plány však vzaly za své 
s událostmi 2. světové války. Přesto 
byla Borovina i nadále specifickou 
čtvrtí obyvatel, kteří na ni byli vždy 
velmi hrdí. I proto se kalendář jme-
nuje „Třebíč u Boroviny“. -zt-

Kalendář Třebíč u Boroviny 2019 
bude v prodeji v knihkupectvích

Výstavba se zdržela
Výstavba hřiště v třebíčské čtvrti 

Borovina vedle bývalé základní a poz-
ději vysoké školy se pozdržela. Tehdej-
ší místostarosta Milan Zeibert sdělil, že 
jedním z důvodů pozdržení je i výsad-
ba zeleně. „Ta je pojatá opravdu velko-
ryse, a školky sazenice nedodají, dokud 
neopadá listí,“ naznačil. Dalším problé-
mem je položení povrchu, což vyžadu-
je určitý ráz počasí. Provádějící firmě 
také chybí pracovníci, i některý materi-
ál.  S dokončením město počítá v první 
polovině prosince.  -zt-


