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V Klučově vypěstovala třebíčská rodačka 
velkou dýni, v Jaroměřicích nad Rokytnou 
se dochovala unikátní čutora z první světové 
války.

� Antonín Zvěřina

„Musíte se k nám přijet podívat na zahradu do Klu-
čova. Podařilo se mi vypěstovat obrovskou dýni,“ říká 
Hana Tvrdá z Třebíče a zrak jí plane nadšením. „A 
ještě mám pro vás obrovské překvapení v Jaroměřicích 
nad Rokytnou,“ plane nadšením ještě víc. 

Nadšení se nedá zklamat a tak se vydáváme na jih 
navštívit zahradu v Klučově. Paní Hana na nás čeká 
na okraji vesnice u značky označující obec. Klučov 
se nachází zhruba osm kilometrů spíš jihovýchodně 
než jižně od Třebíče. Projíždíme rodnou obcí Střítež 
a míříme vzhůru vstříc vrcholu Klučovské hoře. 

Jedná se vlastně o poslední větší horu v tomto kou-
tě Kraje Vysočina, dál už se rozprostírá jen mírně zvl-
něná krajina až k Pálavským vrchům. Paní Hana nás 
skutečně čeká na kraji dědiny a plane nadále nad-
šením, takže vůbec nelitujeme, že jsme se na cestu 
vydali. Brankou se dostáváme na rozlehlou zahradu. 

Prostředkem protéká potok a hráz zadržuje vodu 
v malém jezírku. Na to ještě přijde řeč. Na nohavice 
nám útočí malý bílý chundeláč, inu brání svoje pan-
ství jak se patří. 

„Lidi kolem mě říkají, že jsou k vidění daleko větší 
dýně, ale když já z ní mám takovou radost,“ vysvětlu-
je nám paní Hana. Dýně váží 45 kilogramů, není to 
tedy žádný drobeček, ale ani rekordman, přesto sto-
jí za vyfocení se šťastnou pěstitelkou a chundeláčem, 
který se mezi tím zklidnil.

Obležené budky
To už přichází na místo manžel paní Hany Milan. 

Co přitahuje náš sluch, to je značný ryk ptáků. Bodejť 
by ne, na nedaleké jabloni visí dvě krmítka, která jsou 
opeřenci přímo obsypaná. „Už jsme začali s krmením. 
Je to poměrně brzy, říká se, že když ptáci mají již nyní 
hlad, bude tuhá zima,“ přemítá pan Milan. Naznaču-
je, že manželé každý rok kupují do krmítka metrák 
kvalitního ptačího zobu. 

Dozvídáme se, že pan Milan také vyrábí pro ptá-
ky budky o různých velikostech otvoru, aby si kaž-
dý pták mohl vybrat, A důmyslné zařízení zabraňuje 
kunám a kočkám, aby se do ptačího obydlí dostaly. 

Pan Milan se chlubí další raritou, do krmítka přile-
těl i vzácný dudek. „Ale mám tady také hady a těch já 
se štítím,“ poukazuje paní Hana. „Jsou to jen užovky a 
slepýši,“ uklidňuje nás pan Milan. 

Vzpomíná, že se jeho paní koupala v jezírku, ale 
od té doby, co tam zpozorovala plavat užovku, už do 
vody nevlezla. Loučíme se s panem Milanem a jede-
me za překvapením do Jaroměřic. Projíždíme Lip-
níkem, na návesním rybníku majestátně pluje párek 
labutí. „To nic není,“ mává rukou paní Hana, „na ryb-
níku ve směru na Myslibořice jsou jich tucty.“ 

Ten vidíme jen zdálky a pokračujeme ve směru na 
Boňov, středisku protestů proti hlubinnému úložiš-
ti radioaktivního odpadu v nedaleké lokalitě, a hne-
dle jsme v Jaroměřicích. Na náměstí míjíme zámek 
s přilehlým chrámem sv. Markéty, který se co nevi-
dět bude opravovat a pro veřejnost bude po několik 
roků uzavřený.

Unikátní čutora
Vjíždíme do boční ulice a už jsme před domem 

s překvapením. Vítá nás Marta Šidelková a ukazu-
je nám tu raritu, čutoru z první světové války. Ale to 
není obyčejná čutora z plechu, její dědeček si ji vyro-
bil z rostliny s názvem lagenárie.

A jak už to bývá, paní Marta žehrá: „Dědeček byl 
výborný vypravěč a moc mě mrzí, že jsem se toho od něj 
nedozvěděla víc. Zemřel v roce 1974.“ 

Její děda absolvoval právní světovou válku v Albá-
nii, na láhvi je jeho vlastnoruční nápis, který nádobu 
patrně na vodu datuje do roků 1916 a 1917. Je tedy 
více než sto let stará. A opravdu, těžko se dochovala 
jiná.

„Děda pracoval jako správce sokolovny a když tady 
hráli ochotníci divadlo, využívali i tuto láhev,“ říká maji-
telka a je tedy div, že se dochovala až do těchto dnů. 
S co obě ženy pojí s Třebíčí? Pracovaly na třebíčském 
hlavním nádraží. Vracíme se zpátky do Klučova. A 
když už jsme na výletě, jedeme se podívat na desítky 
labutí na rybníku u Lipníka a je to úžasný pohled. 

A teď ještě co je lagenárie. Lagenárie či kalabasa 
(Lagenaria siceraria), zvaná indická okurka, je statná 
popínavá jednoletá rostlina z čeledi tykvovitých. Je 
oblíbená nejen pro mladé plody, využívané k přípra-
vě jídel, ale i pro zajímavé, plně dozrálé a na povrchu 
ztvrdlé, dekorativní tykvičky. 

Používají se mimo jiné k výrobě půvabných, leh-
kých nádobek, oblíbených například pro popíjení ča-
je maté. Lagenárie pochází pravděpodobně z Afriky 
a Asie a byla vyšlechtěna do četných odrůd.

OBROVSKOU dýní se pochlubila v Klučově Hana 
Tvrdá. Foto: Antonín Zvěřina

Hana Tvrdá vypěstovala obrovskou dýni

UNIKÁTNÍ ČUTORY třímá v ruce Marta Šidelko-
vá.  Foto: Antonín Zvěřina

Nové prostory našlo centrum 
v místnostech, kde dříve bývala 
knihovna. 

� Antonín Zvěřina

Od listopadu letošního roku síd-
lí třebíčské Centrum DaR v nových 
prostorách. Přestěhovalo z bývalé 
budovy základní školy, později Zápa-
domoravské vysoké školy do míst-
ností, kde dříve sídlila pobočka měst-
ské knihovny v Borovině. 

„Budova bývalé školy změnila od září 
minulého roku majitele a projde rekon-
strukcí. My jsme uzavřeli dohodu, že 
můžeme v objektu ještě rok zůstat,“ 
naznačila předsedkyně Třebíčského 
centra a pobočky v Borovině Anna 
Machátová. 

Jakmile se začala stěhovat knihovna, 
začalo i stěhování Centra DaR. „Před-
pokládali jsme, že začneme provoz už 
od 1. října, ale ukázalo se, že prosto-
ry jsou v takovém stavu, že vyžadovaly 
důkladnější rekonstrukci,“ poukázala 
Machátová. 

To vyžádalo velké úsilí všech 
zaměstnankyň, zejména vedoucí Evy 

Žákové. „Znamenalo to dva měsíce veli-
ce intenzivních prací a jsem moc ráda, 
že se podařilo centru otevřít 1. listopa-
du,“ sdělila Machátová.

Má radost, že se v nových prosto-
rách podařilo opět vytvořit rodin-
né prostředí. Machátová netajila, že 
v objektu ještě chybí dětské toalety. 

Doplnila, že nové prostory poslouží 
dvěma aktivitám, v jedné místnos-
ti bude herna pro rodiče s dětmi a 
v druhé se budou konat kroužky.      

V Centru DaR pracuje již zmiňova-
ná vedoucí Eva Žáková v úterý od 8 
do 17, a ve čtvrtek od 8 do 14 hodin. 
V pondělí, ve středu a v pátek se koná 
miniškolička Uzlíček, což je standard-
ní péče o děti předškolního věku, o 
které se starají další tři pracovnice, 
Lenka Křivánková, Daniela Kolaříko-
vá a Iveta Karásková, občas dochází i 
Božena Kratochvílová.  

Machátová přiznala, že se v nových 
prostorách zatím nepočítá s novými 
aktivitami. Ty vycházejí ze stávajících, 
po kterých je poptávka. Připomněla, 
že centrum se v Borovině otevíralo 1. 
prosince 2011. Těší ji, že je v Borovi-
ně o aktivity centra zájem. 

„Musím upozornit, že je to velká 
zásluha vedoucí Žákové,“ zdůraznila 
Machátová. Pokud jde o rekonstruk-
ci, pracovnice využily zejména rodin-
né příslušníky. Ředitelka Machátová 
dodala, že borovinské centrum nabíd-
ne i vzdělávání a poradenství.   

VEDOUCÍ borovinského centra Eva Žáková má z nových prostor radost.
 Foto: Antonín Zvěřina

Centrum DaR se přestěhovalo


