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Kongresové centrum Pasáž 
se může pochlubit kostýmem 
z inscenace Sluha dvou pánů. 
� Antonín Zvěřina

Busta v Kongresovém centru Pasáž 
připomíná, že se v Třebíči narodil 
populární herec Miroslav Donutil. Ten 
také městu věnoval kostým z jeho nej-
úspěšnější divadelní role ve hře Sluha 
dvou pánů, kterou ztvárnil na prknech 
Národního divadla. 

Busta je dílem pětadvacetiletého 
sochaře Sebastiana Wojnara, která její 
vznik inicioval. Moderátorka úvodní 
tiskové konference ve středu 6. února 
a mluvčí třebíčské radnice Irini Mar-
takidisová v úvodu neopomněla podě-
kovat všem, kteří se na realizaci díla 
podíleli. 

„Logičtější by bylo, kdybychom tisko-
vou konferenci uskutečnili až po odha-
lení busty. Záměrem je ale překvapit při 
odhalení Miroslava Donutila, který ji ješ-
tě neviděl,“ informovala Martakidisová. 

Slova se pak ujal autor busty Sebasti-
an Wojnar. „Jednoho večera mě napadlo 
napsat Mirkovi Donutilovi, zda by mě 
nechtěl navštívit v ateliéru. Dlouho se nic 
nedělo, říkal jsem si, nemá čas, ale pak 
zazvonil telefon a opravdu to byl popu-
lární herec,“ vzpomínal. 

Mnoho podobizen
Doplnil, že později ho herec skutečně 

v ateliéru navštívil. Během devíti měsí-
ců vzniklo mnoho hercových podobi-
zen. „Teprve pak mě napadlo zhotovit 
Donutilovi bustu. Jedná se o originál a 
jedinečné dílo,“ poukázal Wojnar. 

„Vím, že většinou se tyto busty odhalu-
jí až po smrti herce či jiného umělce. Tak 

jsem říkal, zda to není předčasné, zda to 
něco nesignalizuje,“ vložil se do hovoru 
Donutil. 

Zdůraznil, že viděl práce mladého 
sochaře a určitě i busta bude povedené 
dílo. Věří, že nedopadne jako kritizo-
vaná socha zpěvačky Věry Špinarové 
v Ostravě. 

Promluvili také zástupci sponzorů, 
kteří vysvětlili, proč projekt podpořili. 
Zdál se jim být zajímavý a pro město 
Třebíč přínosný. Zdůraznili roli Lubo-
še Dennera, rodáka z Třebíčska, který 
se významně na realizaci podílel.

„Pročítal jsem zákony a nikde jsem 
nenarazil na to, že se mají sochy a busty 
a medaile udělovat po smrti. My všichni, 
co jsme se na tom podíleli, si myslíme, že 
vyznamenání by se měla dávat zejména 
lidem, kteří žijí,“ vyjádřil se Denner. 

Upozornil, že s Miroslavem Donuti-
lem spolupracuje už dvacet let. „Busta, 
to je naše poděkování žijícímu člověku,“ 
poznamenal Denner. 

„Když nás Luboš Denner prostřednic-
tvím ředitelky městského kulturního stře-
diska Jaromíry Hanáčkové jako město 
oslovil s tímto nápadem, tak jsem nevá-
hal ani vteřinu,“ naznačil třebíčský sta-
rosta Pavel Pacal.  

Upozornil, že herec Donutil při kaž-
dé možné příležitosti zmiňuje, že se 
v Třebíči narodil a tím město zviditel-
ňuje. „Chci poděkovat všem, kteří se na 
realizaci podíleli, a Miroslavu Donutilovi 
za zapůjčení kostýmu,“ sdělil. 

Netajil, že společně s Dennerem, 
Hanáčkovou a sochařem Wojnarem 
přes dvě hodiny hledali vhodné místo 
v budově pro umístění busty a kostý-

mu. „Variant bylo mnoho a myslím si, že 
ta konečná na schodišti, kudy proudí do 
divadla stovky lidí, má svoje opodstatně-
ní, a nemohli jsme vybrat lépe,“ konsta-
toval Pacal. 

Donutil připomněl, že představení 
Sluha dvou pánů skončilo v Národním 
divadle neslavně. Nový šéf rozhodl, 
že už se hrát nebude, byť stále sklízelo 
úspěch. 

Rozpačitý konec
„Odehráli jsme šestistou reprízu za vel-

kých ovací diváků, kdy i my jsme poděko-
vali jim a bylo to velice dojemné. Vážím 
si toho, že tato inscenace vznikla, i když 
konec byl rozpačitý,“ sdělil Donutil. 

Sochař Wojnar připomněl, že mu 
opravdu herec seděl jako model a bylo 
to pro něj úžasné setkání. „Bylo to tako-
vé příjemné povídání, že jsem to ani tak 
nebral, že sedím modelem. Měl jsem také 
radost, že mě oslovil tak mladý umělec,“ 
doplnil Donutil. 

Moderátor odhalení busty Dušan 
Binka prohlásil, že něco takového není 
při divadelních představeních běžné. 
Donutil totiž v Třebíči po odhalení 
zopakoval svoji talk show Ptejte se mě, 
na co chcete, já na co chci, odpovím.

To už se na schodišti shromáždily 
desítky diváků. Na otázku, jak se herec 
cítí v Třebíči, odpověděl: „vž6dy skvě-
le.“ Bustu pak odhalil třebíčský staros-
ta Pacal. 

Následoval přípitek třebíčskou whis-
ky. Donutil dostal na závěr aktu ještě 
jednu otázku, jak se mu busta líbí. Ten 
nechal odpovědět za sebe přítomné, 
kteří dílo jednoznačně přijali. I on byl 
spokojený. 

MIROSLAV DONUTIL je se svou bustou spokojený.  Foto: Antonín Zvěřina

Herec Donutil má v Třebíči bustu

Třebíčská Základní škola Kpt. Jaroše 
se věnuje dvěma mezinárodním pro-
jektům. Jedná se o GLOBE - program 
zaměřený na vzdělávání dětí v oblasti 
přírodních věd, ekologie, udržitelného 
způsobu života. 

„Učíme děti využívat badatelsky orien-
tovanou výuku v projektech zaměřených 
na přírodní vědy, přírodu a životní pro-
středí na školní přírodní zahradě, v okolí 
školy, na území města a regionu,“ vysvět-
lila Věra Keselicová, koordinátorka 
programu GLOBE a ERASMUS pro-
jektu.

Naznačila, že cílem je vzdělávat a 
vychovávat děti tak, aby o věcech pře-
mýšlely, bádaly, dávaly věci do souvis-
lostí, chovaly se slušně a zodpovědně. 

„S dětmi výborně pracuje zástupky-
ně ředitele Milena Bendová a učitelky 2. 
stupně Hana Šmardová a Milena Želez-
ná. Školní přírodní zahrada, která je díky 
zástupkyni Bendové neustále vylepšová-
na, více slouží pro učení venku,“ pouká-
zala Keselicová.

Kromě činností ve vyučování a v 
zájmovém útvaru GLOBE škola pořá-
dá rozmanité akce - miniGLOBE 
games pro školky i pro žáky školy, akce 
ke Dni vody a Dni Země, spaní ve ško-
le, exkurze a expedice. Každý rok žáci 
reprezentují školu a město na GLO-
BE Games v některém z měst v České 
republice.

„A loni v červenci skupina pěti žá-
ků doprovázená zástupkyní Bendovou 
a mnou reprezentovala školu, město a 
region i ČR na mezinárodních GLOBE 
Games v Irsku, v Killarney,“ informo-
vala Keselicová. Zdůraznila, že o práci 
v projektu je mezi dětmi velký zájem. 
Do projektu se každý rok zapojí asi 70 
až 90 dětí od 4. - 9. ročníku.

Druhý projekt European Trees 
within European Weather je dvouletý 
projekt strategického partnerství mezi 
evropskými školami v rámci programu 
Evropské komise ERASMUS+. 

„Naše škola je koordinátorskou školou. 
Já projekt koordinuji a zároveň se svými 
kolegyněmi zástupkyní Milenou Bendo-
vou, učitelkami 2. stupně Hanou Šmar-
dovou a Milenou Železnou a ředitelem 
Karlem Dolákem na projektu pracuje-
me,“ nastínila Keselicová.

Partnerskými školami je chorvatská 
Základní škola OS Marija Jurič Zagor-
ke ze Záhřebu  a lotyšská Dundagas 
vidus skola z Dundagy v Lotyšsku. 
Projekt začal v říjnu 2017 a skončí v 
září 2019. 

Je zaměřen na společný fenologický 

a meteorologický výzkum a na vzá-
jemné učení se nového přírodověd-
ného měření a přírodovědně zaměře-
ných aktivit. Cílem projektu je zjistit, 
co mají jmenovaná tři místa z hlediska 
výzkumu společného a co rozdílného.

„V oblasti fenologie pozoruje změ-
ny ve vývoji dvou stromů, břízy a dubu, 
v průběhu roku. Zkoumáme, zda a jak 
jsou změny ovlivněny teplotou vzduchu, 
množstvím a pH srážek, teplotou půdy a 
oblačností. V oblasti meteorologie zkou-
máme rozdíly v počasí v jednotlivých mís-
tech,“ poznamenala Keselicová.

V průběhu projektu se uskutečni-
la pracovní setkání učitelů v Třebíči, v 
Dundaze a v Záhřebu. V květnu 2018 
proběhlo týdenní setkání studentů a 
učitelů v Třebíči a v září v Dundaze.

Studenti se seznámili se školou, měs-
tem a regionem, pracovali v meziná-
rodních skupinách na výstupech pro-
jektu, účastnili se exkurzí na zajímavá 
místa, poznávali přírodu, učili se nová 
přírodovědná měření a prováděli nové 
přírodovědné aktivity.

„V dubnu se uskuteční poslední setká-
ní studentů a učitelů v Záhřebu. O prá-
ci v projektu je mezi žáky školy také vel-
ký zájem, ale mezinárodních setkání se 
může zúčastnit jen omezený počet žáků. 
Proto budeme v letošním roce v progra-
mu ERASMUS + žádat o schválení dal-
šího projektu,“ dodala Věra Keselicová.

Škola se zapojila do dvou projektů 

ŽÁCI Základní školy kpt. Jaroše svoje poznatky prezentovali v únoru v třebíčské 
městské knihovně.  Foto: archiv školy


