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Dvojčata z Třebíče zamířila k tréninkům 
do Prahy a stali se z nich špičkoví taneč-
níci. 
� Antonín Zvěřina

Patnáctiletá dvojčata Tadeáš a Tomáš Munzaro-
vi z Třebíče se věnují tanci a to na velice vysoké 
úrovni. V souvislosti s jejich příjmením jsme jim 
nemohli nepoložit otázku, zda je nepojí nějaký 
příbuzenský vztah s hercem Luďkem Munzarem.

Maminka Eva nám vysvětlila, že nějaký vzdá-
lený existuje, ale ani jedna strana o té druhé nic 
neví. Bohužel herec Luděk Munzar několik dní 
po našem povídání odešel do hereckého nebe, a 
tak se nikdy nedozví, že má v široké rodině svoje 
následovníky, byť v jiné profesi.

Ale vraťme se k Tomášovi a Tadeášovi – téměř 
k nerozeznání podobným dvojčatům. „Mam-
ka chodila do tanečních kurzů a jednou nás vzala s 
sebou, a tak jsme začali tancovat také,“ zavzpomí-
nali na své taneční začátky. Doplnili, že tehdy jim 
bylo jedenáct let. Předcházela tomu jiná pohybo-
vá aktivita, oba se věnovali sportům – především 
judu. Tanci se začali věnovat v třebíčském taneč-
ním studiu Starstep.

„Spolužáci se občas podivovali, cože to děláme. 
Časem ale pochopili, že děláme něco, co je dost těžké 
a náročné,“ upozornili. 

Oba chlapci tančí latinskoamerické a standard-
ní tance. Mezi standardní tance patří waltz, tango, 
valčík, slowfox a quickstep, mezi latinskoamerické 
samba, chacha, rumba, paso doble a jive. 

Tadeáš a Tomáš se shodli, že spolu vycházejí 
dobře a dokáží si i poradit a prodiskutovat společ-
ný zájem. „Ale nebudeme tajit, že jsme konkurenti,“ 
pousmáli se oba chlapci. Je to i z toho důvodu, že 
tancují závodně. Účastní se tedy mnoha soutěží.

V domovské Třebíči už nyní netančí. Dojíždí na 
tréninky do pražského klubu MZ Dance Team, 
kde mají své nové partnerky, se kterými trénují 
dvakrát  až třikrát týdně. Shodují se, že by přivítali 
lepší spojení hromadnými dopravními prostředky 
do hlavního města, i když často využívají osobní 
automobil.

Většinu víkendů tráví na závodech, soustředě-
ních nebo vystupují na různých kulturních a spo-
lečenských akcích, jako jsou například plesy. Již 
si vytancovali třídu „A“ a nyní závodí pro získání 
nejvyšší třídy „M“.

Pokud jde o fyzickou náročnost, při tanci se do 
pohybu zapojuje celé tělo. Pomáhá jim plavání a v 
klubu se také zaměřují na fyzičku. Tu klub hodno-
tí pomocí kondičních testů.

Oba chlapci chodí do deváté třídy, a o své 
budoucnosti, kromě tance, který se dá provozovat 
i profesionálně, zatím nic prozradit nechtěli.

Do hovoru se vložil tatínek Tomáš. „Kluci soutěží 
od roku 2015, ale přípravu absolvovali asi rok a půl 
před tím,“ říká.  Prozradil, že jezdí i na mezinárod-
ní soutěže a nyní reprezentují v mládežnické kate-
gorii. Naznačil, že oba mají starší partnerky, sedm-
náctiletou a osmnáctiletou, z tohoto důvodu tančí 
ve starší kategorii. 

„Nyní sbírají zkušenosti, které v budoucnu zužit-
kují,“ konstatoval. Zdůraznil, že velkou zásluhu na 
tom, že mohou chlapci trénovat a účastnit se sou-
těží, má i jejich třebíčská základní škola Na Kop-
cích.

Bratři Tadeáš a Tomáš mají tanec rádi

TOMÁŠ MuNzAr se svojí taneční partnerkou. 

TADEÁŠ MuNzAr při jedné z tanečních kreací. 
 Foto: archiv rodiny

Pokřtí knížku
Křest knihy autorky Blanky Fiše-

rové Půjčovna andělů se uskuteční v 
Zadní synagoze v Třebíči v pátek 12. 
dubna od 19 hodin. Knihu pokřtí 
dokumentaristka Theodora Remun-
dová. Hudební doprovod obstará 
Anna Kolaříková. -zt-

AŽ DO PÁTKu 5. dubna mohou zájemci v hudebním oddělení Městské knihov-
ny Třebíč na Hasskově ulici zhlédnout výstavu fotografií Milana Krčmáře nazva-
nou „Tváře (z) Jeruzaléma“. Třebíčský cestovatel se na zhruba 90 snímcích snaží 
přiblížit podivuhodnou atmosféru Svatého města, ve kterém se potkávají judais-
mus, křesťanství a islám. Foto: archiv M. Krčmáře 

Přibližuje atmosféru města

JArO a své 70. narozeniny přivítal 
předseda třebíčského otužileckého Klu-
bu Ledních medvědů zdeněk Mikoláš 
v Horáckém moři opravdu originálním 
způsobem. V neděli 17. března předve-
dl pasažérům lodi Horácko několik salt 
z horní paluby do ledové vody v prosto-
ru Willsonovy skály. Spolu s dalšími 
členy klubu, kteří zdolali úpatí skály 
zanořené ve vodě, na které viseli horo-
lezci, se měli účastníci plavby oprav-
du na co dívat, tak jak jim to slibovala 
pozvánka.  rovněž tak přepadení lodi  
piráty Horáckého moře pro ně bylo vel-
kým zpestřením plavby. Takže za rok, 
přibližně ve stejnou dobu, opět na shle-
danou.   

 Foto: ing. Zdeněk Charvát

Sedmdesátník předvedl salto

Připravili jarmark 
Zdravé město Třebíč pořádá Jar-

mark Bio/Eko a výrobků s označe-
ním Vysočina Regionální produkt. 
Uskuteční se ve středu 17. dubna od 
9 do 16 hodin na centrálním Karlově 
náměstí. Nabídne bohatý sortiment 
zboží Od 15.15 hodin vystoupí folk-
lórní soubor Okřešánek.   -zt-

Přednáška 
se zaměří 

na dětské nemoci
Přednáška v rámci cyklu Neboj-

te se zeptat svého lékaře se zaměří na 
dětské nemoci. Koná se ve čtvrtek 18. 
dubna v hudebním oddělení městské 
knihovny od 16.30 hodin. Slova se 
ujme primářka dětského a novoroze-
neckého oddělení Nemocnice Třebíč 
MUDr. Alena Holubová.   -zt-

Přednáška Jak žít feng- šuej v 
našich podmínkách se uskuteční v 
pátek 5. dubna od 17 hodin v Hote-
lu Atom v Třebíči. Nastíní možnosti 
životní rovnováhy, duševní harmo-
nie a vyvážených vztahů. Přednášet 
bude PhDr. Alois Andrew Urbiš, 
terapeut, psycholog a filozof, který 
strávil 50 dní bez světla. 

Dlouhodobě se zabývá metodami 
čínské medicíny, feng – šuej, cviče-

Strávil padesát dní bez světla

Na koupališti 
budou škříňky

Veřejnou zakázku malého rozsahu 
na dodávku šatních skříněk a bez-
pečnostních schránek pro letní kou-
paliště Polanka schválila rada města 
v Třebíči. Starosta Pavel Pacal před-
pokládá, že návštěvníkům začnou 
sloužit již v letošním roce.  -zt-

Rekonstrukci ulic Zahradníčkova, 
Nerudova a Křížová plánuje město 
Třebíč. Nyní se zpracovávají jednotlivé 
projektové dokumentace. Místostaros-
ta Pavel Janata vysvětlil, že se vždy jed-
ná o širší lokalitu než je samotná ulice.

Úprava ulice Zahradníčkova zahrne 
ulici Nikodémovu a zčásti Demlovu, u 
ulice Nerudova i ulice Úvoz a Mrštíko-
va, u ulice Křižíkova západní část ulice 
Tkalcovské a ulici Zvěřinova.

Rada města rozhodla v dodatcích na 
svých jednáních prodloužit lhůty na 
zpracování projektů. „Chceme projekty 
představit veřejnosti, aby se k nim občané 
mohli vyjádřit,“ doplnil Janata.  Netajil, 
že vlastní realizace se bude odvíjet od 
finančních možností města.  -zt-

Upraví tři ulice

ním Tao – jin a homeopatií. Studo-
val v Číně a na Novém Zélandě. Je 
autorem řady odborných publikací a 
projektů v oblasti celostní medicíny. 
Své praktické zkušenosti uplatňuje 
v poradenské praxi a zaměřuje se na 
diagnostiku příčin zdravotních pro-
blémů.      -zt-


