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Na nádvoří před bazilikou 
sv. Prokopa si mohou zazpívat 
všichni, co mají odvahu. 
� Antonín Zvěřina

Vánoční mše Jana Jakuba Ryby zazní 
ve středu 27. prosince v rámci Živého 
betléma na nádvoří před bazilikou sv. 
Prokopa v Třebíči. Mši zazpívá sbor 
Musica animata pod vedením Karla 
Tomka, ale sbor zve ke zpěvu širokou 
veřejnost. 

„Něco takového se děje na mnoha mís-
tech v republice. Mně se to líbilo, a chtěla 
jsem to připravit i v Třebíči,“ vysvětluje 
produkční Johana Obršlíková. Kon-
taktovala proto Karla Tomka, které-
mu se nápad velice zamlouval. 

„Musica animata je velký sbor, a 
pokud by nepřišli zájemci o zpěv, urči-
tě mši předvedou sami,“ poznamenala 
Obršlíková. Oba hledali vhodný ter-
mín pro tuto akci, a jako nejvhodněj-
ší se jim jevilo právě propojení s Ži-
vým betlémem, kam přichází velké 
množství lidí.  

S termínem souhlasili i organizá-
toři Živého betléma. Na otázku, zda 
je těžké Rybovu Vánoční mši nacvi-
čit, Tomek s nadhledem odpověděl: 
„Jak pro koho.“ Myslí si, že pro zku-
šené sbory se jedná spíše o odpo-
činkovou práci. „Pro lidi, kteří si tam 
přijdou zazpívat, jsme připravili noty. 
Budou v nich mít jenom svůj part. Pro-
to v dotazníku, který máme na interne-
tových stránkách sboru, se ptáme, kam 
můžeme hlas zařadit,“ nastínil Tomek.

Připustil, že mnoho lidí tuto infor-
maci neví; pak se ženský hlas patr-
ně zařadí mezi soprány, u mužských 

je to o něco složitější. „Tuto akci jsme 
připravili jako oslavu narození Krista, 
a také jako radost z hudby,“ poukázal 
Tomek. 

Připustil, že možná někteří zpěváci 
u zpěvu zůstanou a zařadí se do sbo-
ru Musica animata. „Samozřejmě na 
základě dobrovolnosti,“ zdůraznil To-
mek. Upozornil, že další koncert sbo-
ru v bazilice sv. Prokopa se uskuteční 
v neděli 30. prosince. 

Přiznal, že není příznivcem vánoč-
ních koncertů, protože i hudebníci a 
zpěváci si musí odpočinout. „Když js-
me ale před několika lety připravili prv-
ní vánoční koncert, a viděli účast poslu-

chačů, tak se nám to natolik zalíbilo, že 
jsme slíbili, že tradici vánočních koncer-
tů u sboru Musica animata zavedeme,“ 
prohlásil Tomek.  

Podotkl, že sbor se snaží o různo-
rodý repertoár, letos se ale bude čás-
tečně opakovat. Ve druhé části opět 
zazní skladba Missa Brevis od Jiřího 
Pavlici. „Spousta lidí mi říkalo, že zpí-
váme různé složité skladby, ale že jim 
schází běžné koledy. Tak ty zazní v prv-
ní části Vánočního koncertu. Bude to 
experiment, a doufám, že se k nám pub-
likum připojí. Bude to taková obdoba 
Rybovy mše,“ sdělil Tomek. 

Kdo se bude chtít zúčastnit Rybovy 

vánoční mše, tak se v první řadě pod-
le Tomka, nesmí bát. „Mohou zpívat 
i lidé, kteří v životě ve sboru nezpívali,“ 
konstatoval. Lidé se mohou přihlásit 
do čtvrtku 20. prosince na stránkách 
rybovka.animata.cz, nebo na www.
animata.cz, s ohledem na přípravu 
zázemí pro zpěváky.  

Vyplní jednoduchý dotazník včetně 
mailové adresy, na kterou obdrží zmi-
ňované noty. „Můžeme je i dovézt,“ 
uvedl Tomek. Zkouška na místě ve 
čtvrtek 27. prosince začíná v 15.30 
hodin. Doprovod obstará varhaník 
Marek Buš. 

„Nechat hrát muzikanty na drahé 
nástroje při nepříznivém počasí by byl 
hazard. Zatím nevíme, zda zazpíváme 
celou mši. Velice bude záležet opět na 
počasí. Pokud by nám nepřálo, zazpívá-
me pouze část. Pokud bude hezky, pro-
vedeme ji celou. Po dětské scénce zazpí-
váme i koledy, kdy se mohou připojit 
opravdu všichni,“ dodal Tomek.  

Překvapení přichystali i pořadate-
lé Živého betlému. „Máme připrave-
nou zajímavou novinku, a tou je živý 
velbloud, který bude sloužit jednomu 
z mudrců na cestě k Ježíškovi, ale bude 
možné se na něm také svézt od patnác-
ti hodin v parku u baziliky,“ podotkl P. 
Jakub Holík.

Naznačil, že program čvrtého roč-
níku bude opět složený z divadelní-
ho vánočního představení dětí, dále 
bude následovat průvod koledníků a 
mudrců do Betléma, a pak zpěv koled 
v podání souboru Musica animata. 
Po skončení programu se mohou lidé 
občerstvit a dát si teplý čaj nebo sva-
řené víno.   

LETOS se opět mohou lidé těšit na Živý betlém u baziliky sv. Prokopa. 
 Foto: archiv farnosti bazilika

U Živého betléma zazní Rybova mše

K oslavě svátku sv. Martina 11. lis-
topadu se v České republice od roku 
2001 přidal také Den válečných 
veteránů, jakožto den věnovaný 
jejich památce. Každoročně v tento 
den zástupci města položí květiny 
k památníku obětem první i druhé 
světové války na starém hřbitově.

Letos se k uctění památky váleč-
ných veteránů přidala také římskoka-
tolická farnost zámek Třebíč. Zvony 
v Bazilice sv. Prokopa se rozezněly v 
neděli 11. listopadu, v 11 hodin. V 
loňském roce nechalo město reno-
vovat 50 náhrobků na starém hřbi-

tově. Pod nimi jsou ostatky vojáků, 
kteří za první světové války zemřeli v 
třebíčském lazaretu.

Den válečných veteránů, 11. listo-
pad, se slaví celosvětově jako Den 
veteránů nebo Den vzpomínek. 

Vlčí máky
Od listopadu 2001 je tento 

významný den připomínán i v Čes-
ké republice. Symbolem Dne vete-
ránů je květ vlčího máku. To má 
svůj původ v básni Na flanderských 
polích, kterou napsal v roce 1915 
kanadský chirurg John McCrae. -zt-

Zdobení vánočních stromků již 
každoročně dotváří předvánoč-
ní atmosféru v Třebíči. Letošní se 
uskuteční v neděli 9. prosince od 17 
hodin v Klubu Hájek.

 „Z programu Sociální asistence a 
poradenství STŘED vybereme jednu 
rodinu, která nejvíc potřebuje pomoc, 
a za podpory soukromého dárce pro 
ni připravíme předvánoční překvape-
ní,“ naznačila mluvčí STŘEDu Eliš-
ka Lisá. 

V rámci slavnostního večera pro-
běhne komentovaná ukázka pěti 
nazdobených stromků, které předem 
tematicky nazdobí spolupracující 
subjekty. 

Hudebním zpestřením bude 
vystoupení žáků Kytarové školy Jiří-
ho Němce, a celou akcí bude pro-
vázet moderátor Michal Halačka. 
Mimo široké veřejnosti se akce pra-
videlně účastní také zástupci spon-
zorů a zástupce města Třebíč. 

Pro dotvoření vánoční nálady se 
bude v předsálí podávat vánoční 
punč, který bude nově naléván do 
skleněných hrníčků, se zálohou sto 
korun. „Tímto krokem chceme zamezit 
nadměrné spotřebě plastových kelím-
ků,“ upozornila Lisá. 

Zdobení vánočních stromků sym-
bolizuje spolupráci organizací pomá-
hajících dětem a rodinám. 

Má být nejen prostorem k podě-
kování pěstounům, dobrovolníkům 
a všem dalším spolupracovníkům za 
obětavost a ochotu vynakládat úsi-
lí pro druhé lidi, ale i prostorem k 
zastavení a obyčejnému lidskému 
setkávání uprostřed vánočního sho-
nu.

V minulém roce akce podpoři-
la rodinu, která procházela tíživou 
životní situací,  jež byla způsobena 
zejména obrovskými zdravotními 
komplikacemi maminky. 

Maminka se, navzdory velikým 
bolestem, s nimiž se každý den potý-
kala, ze všech sil snažila postarat se o 
své dvě malé holčičky. 

„Rodině jsme koupili nábytkové 
vybavení domácnosti, pracovní stůl 
se židlí pro starší holčičku, a základní 
léčebné potřeby, bederní pás a nezbyt-
né léky. Matčin zdravotní stav se stabi-
lizoval natolik, že mohla začít vykoná-
vat alespoň práci doma. Tím se zlepšila 
finanční situace v rodině. Nyní se rodi-
na přestěhovala do lepšího bydlení 
mimo okres,“ doplnila Eliška Lisá. 

 -zt-

V Klubu Hájek tradičně 
ozdobí vánoční stromečky

V Třebíči si připomněli 
Den válečných veteránů

Ekotechnické centrum Alternátor 
Třebíč vyhlašuje soutěž pro všechny 
malé a velké kluky, ale samozřejmě 
i děvčata. Každý dvoustý návštěvník, 
který do Alternátoru dorazí mezi 1. 
a 28. prosincem, dostane stavebni-
ci Merkur. Podmínkou je zakoupit 
vstupenku do expozice, nebo na pro-
jekci na kouli, případně na obojí. 

Tato soutěž se vztahuje i na školní 

výpravy, takže kterýkoli žák si může 
přinést domů pěkný předvánoční 
dárek. Provozní doba Alternátoru o 
Vánocích: 22. až 26. prosince a 29. 
prosince až 1. ledna zavřeno, otevře-
no bude 27. a 28. prosince od 8 do 
16 hodin. V tyto dva dny se na kou-
li promítá v 10 a 14 hodin. V ostatní 
dny před Vánocemi platí běžná pro-
vozní doba. -zt-

Návštěvníci Alternátoru mohou 
získat stavebnici Merkur


