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V síni se představují běloruští umělci
Výstavu uvedli bývalý velvyslanec v Bělorusku Jiří Karas
a výtvarník Boris Kjulleněn
mladší.
� Antonín Zvěřina

Bělorusko - moje srdce, zlatá
země, tvorbu současných běloruských výtvarných umělců, si mohou
zájemci prohlédnout ve Výstavní síni
Předzámčí pouze do neděle 1. září.
Vernisáž se uskutečnila ve středu 14.
srpna.
Úvodního slova se zhostil bývalý
velvyslanec v Bělorusku Jiří Karas,
který se na přípravě výstavy výrazně
podílel. V úvodu kvitoval s povděkem účast a poděkoval ředitelce
městského kulturního střediska Jaromíře Hanáčkové za podporu.
„Jedná se o osmou výstavu, kterou
jsme tady připravili,“ zdůraznil Karas.
Upozornil, že v Třebíči je k vidění
jen nepatrná část obrazů, které byly
vystaveny v galerii premonstrátů
v Praze.
Tam výstava obsahovala 150 děl.
„My jsme se pokusili do Třebíče přivézt
od každého umělce alespoň jedno dílo,“
poukázal Karas. Následně jednotlivé
výtvarníky představil. Naznačil, že
Bělorusové nejsou Rusové.

VERNISÁŽ výstavy běloruských výtvarníků zahájil Jiří Karas (vpravo) a Boris
Kjulleněn mladší.
Foto: Antonín Zvěřina
„Geneticky je mezi nimi veliký rozdíl. Geneticky mají blíž ke Slovákům
a Čechům než k Rusům,“ vysvětlil
Karas. Poznamenal, že deset Bělorusů se stalo nositeli Nobelovy ceny.

Slavný malíř Chagall byl také Bělorus.
„Jen musím říci, že Bělorusové mají
rádi Prahu a celou Českou republiku.
A jsou nesmírně duchovní. Tam ne-

Ministr dostavbu podporuje
(Dokončení ze str. 1)
„To je o 20 procent víc než dnes. To
znamená, že opravdu potřebujeme
odborníky na obsluhu elektráren. A
tím se musíme zabývat už nyní. Zaměřit se na střední technické školy i vysoké
školy. Počítám s tím, že se na podzim
sejdu se všemi rektory vysokých škol,“
informoval Havlíček.
Vysvětlil, že s nimi bude diskutovat, kolik studentů by mělo být
na těchto školách se zaměřením
na jadernou energetiku za pět či za
deset let. Je třeba už nyní děti upozornit, jaká pracovní místa vzniknou
během deseti či patnácti let.
Ke slovu se dostala i Oborná, která v úvodu naznačila, že informace
ministra byly vyčerpávající. „Jsem
velice ráda, že ministr pozvání na
Vysočinu přijal a navštívil i některé
firmy. A rozšíření Jaderné elektrárny

Dukovany je pro region klíčové. Jsme
rádi, že je to nyní priorita a vyslovili
jsme ministrovi Havlíčkovi naši podporu,“ konstatovala.
Prostor dostali i novináři na dotazy. První zněl, kdy bude znám dodavatel bloků. Havlíček poukázal, že
nyní je důležité dotáhnout smlouvy
se společností ČEZ a jednat s Evropskou komisí.
„Otevřené výběrové řízení chceme připravit v příštím roce a mým zájmem je,
aby se dodavatel vybral do konce roku
2022,“ netajil Havlíček. Pak nastane
čas na doladění technických věcí.
„Pokud všechno půjde dobře, stavět
by se mohlo začít okolo roku 2030. To
znamená, že mezi roky 2035 až 2040
by mohl být nový jaderný zdroj dostavěn,“ zdůraznil Havlíček. Doplnil, že
součástí přípravy se stanou i úpravy
silnic na dopravu technologií.

Do konce roku by měl být zpracovaný patřičný dokument. Vláda také
pracuje na novém stavebním zákonu, který zjednoduší povolení ke
stavbám. Havlíček si myslí, že peníze
nebudou problém.
Česká republika loni byla pokud
jde o ekonomickou stabilitu na prvním místě v Evropě, nyní na čtvrtém.
Na investice v příštím roce poputuje
80 miliard korun a dalších 55 miliard
z evropských strukturálních fondů.
Upozornil, že společně s bankami se připravuje Národní rozvojový
fond, do kterého by mělo doputovat
prvních sedm miliard korun. „Zdrojů tedy máme poměrně dost,“ podotkl
Havlíček. Dodal, že nyní se uvažuje v případě Dukovan o výstavbě
jednoho bloku s možností výstavby
druhého s ohledem na dostatečné
chlazení.

jsou ateisté. K církvi se hlásí 96 procent
populace, ale i zbylé čtyři jsou věřící,“
naznačil Karas.
Doplnil, že Bělorusové jsou velcí vlastenci a i když mají možnost
zůstat v cizině v lepších podmínkách, do své vlasti se vrací. Ke slovu
se dostal i jeden z kurátorů výstavy
Boris Kjulleněn mladší.
Přiznal, že z výstavy má velice dobrý pocit. „Z těch obrazů sálá teplo, láska k rodným místům, k vlasti a vše je
provedeno na špičkové umělecké úrovni,“ sdělil Kjulleněn. Netajil, že se
jedná o velký kontrast s tím, co se
nyní nazývá moderním uměním.
Tam je často cílem šokovat, provokovat, předávat negativní energii.
„Často se setkávám s tím, že se běžný
divák brání tomu, aby dílu porozuměl.
Rozumět umění musí kunsthistorik.
Běžný divák musí pouze rozpoznat,
zda se mu to líbí či ne. Zda by chtěl,
aby mu dílo viselo doma na zdi. Tato
výstava spadá do kategorie, líbí a chtěl
bych mít díla doma,“ dodal Boris
Kjulleněn mladší.

Vybudují nádrže
Nové podzemní nádrže u fotbalového hřiště HFK Třebíč v Janáčkově
stromořadí v Třebíči mají zajistit další možnost zachytávání dešťové vody.
Ty doplní stávající nádrže. „Stávající nádrže ale už nemají dostatečnou
kapacitu,“ poukázal starosta Pavel
Pacal.
Vybudování si vyžádá předběžně částku 500 až 600 tisíc korun.
Nádrže hodlá město vybudovat na
podzim letošního roku. Pacal zdůraznil, že žádné sportoviště ve městě nevyužívá k zalévání ploch pitnou
vodu.
Pokud jde o nové nádrže, jedná se
o tři nádoby o souhrnné kapacitě 45
kubíků. Pacal doplnil, že město připravuje projekt na stejné nádrže u
Základní školy Kpt. Jaroše. Voda by
posloužila k zalévání zahrady. Tam
by mohla s realizací pomoci dotace.
„Po vyhodnocení zkušeností můžeme
uvažovat o nádržích i u dalších škol,“
naznačil Pacal. Vysvětlil, že zachycování dešťové vody je složité, do
kanalizace voda odtéká svody uvnitř
budov. Ani to by ale neměl být problém.
-zt-

