
 STRANA  18 TN - LEDEN 2020Kulturní servis

 Muzeum Vysočiny

  Klub zdraví

Sobota 25. ledna od 14 – 15.30 
hod. Hranice ve vztazích - předná-
ší David Kogut Bth. - Adventní dům, 
Jungmannova 16.

Pátek 31. 1. od 16 hod. Zdravá 
záda z nebe nespadnou - přednáška 
s ukázkami cvičení metody Evmino-
va - Roman Uhrin z Centra zdraví - 
Adventní dům, Jungmannova 16.

Sobota 1. 2. od 14 hod. To nej-
lepší z výživových objevů posled-
ních let aneb JAK NEZEMŘÍT 
- Roman Uhrin - Adventní dům, 
Jungmannova 16.

Neděle 2. 2. od 14 hod. Vliv 
emocí na vznik nemocí (ale také 
na uzdravení z nemocí) - Roman 
Uhrin - Adventní dům, Jungmanno-
va 16.

Neděle 5. ledna Tříkrálový kon-
cert v kamenném sále – dětský sbor 
Okáček při MŠ Duha – 17 hod. 

Kraj Vysočina za podpory Inter-
reg V-A Rakousko – Česká republi-
ka poslední rok rekonstruoval objekt 
zemědělské usedlosti v Cyrilome-
todějské ulici v Třebíči, známé také 
jako Šmeralův dům. V objektu z 
roku 1824, který je kulturní památ-
kou, bude nově sídlit Centrum tra-
diční lidové kultury fungující pod 
krajským Muzeem Vysočiny Třebíč. 
Rekonstrukce objektu v majetku 
Kraje Vysočina přišla na 19 miliónů 
korun, za další zhruba čtyři miliony 
bude pořízeno vybavení. 

„Zemědělská usedlost nabízí možnost 
využít potenciál interiérových i exteri-
érových prostor, soustředit sem jak ži-
vá kulturní vystoupení souborů, výuku 
lidových tanců, jarmarky tradičních 
řemesel nebo ukázky obyčejů,“ infor-
movala náměstkyně hejtmana Kraje 
Vysočina pro oblast kultury a památ-
kové péče Jana Fischerová.

Nové Centrum tradiční lidové kul-
tury získalo více než 500 metrů čtve-
rečních zastavené plochy. Východ-
ní, historicky nejcennější křídlo bylo 
rekonstruováno konzervativním 
způsobem s důrazem na obnovení 
původní historické podoby objektu. 

Bezbariérová křídla jižní a západní, 
která prošla v druhé polovině minu-
lého století nešetrnou rekonstruk-
cí, byla upravena v duchu kontrastu 
mezi nově provedenými konstrukce-
mi a kvalitně provedenými opravami 
původních konstrukcí. 

Hlavní multifukční sál, který vzni-
kl z původní stodoly, bude využíván 
jako výstavní prostor a hlavně jako 
prostor pro pořádání krytých kultur-
ních a přednáškových akcí pořáda-
ných Muzeem Třebíč.

V rámci tohoto sálu bude umístěno 

pódium vytvořené z mobilních stavi-
telných segmentů. V prostoru jevišt-
ního zázemí je navrženo nové scho-
diště do půdního prostoru a dále je 
zde navržena nůžková plošina pro 
přepravu židlí, stolů či praktikáblů 
do prostoru podkroví pro sezonní 
uskladnění. 

„Zajímavostí rekonstrukce jsou nové 
konstrukce podlah navržené jako pro-
větrávané na speciálních tvarovkách 
Iglú s účinným systém přivádění a 
odvádění vzduchu. Tento systém slouží 
k ochraně stávajícího zdiva proti vlh-
kosti. Jako povrchová úprava bude pro-
veden leštěný beton,“ popsal užitou 
technologii Martin Kukla, náměstek 
hejtmana Kraje Vysočina pro oblast 

ekonomiky a majetku.
Nové omítky vnitřní i vnější byly 

citlivě provedeny jako vápenné s pří-
měsí cementu s minerálními vápen-
nými štuky pro památkové objek-
ty. Docíleno tak bylo historizujícího 
efektu. Stropy jednotlivých křídel 
budovy jsou nově přeštukovány. 
Původní dřevěná okna byla částečně 
vyměněna. Zachována byla zhruba 
30 let stará střecha položená z pále-
ných bobrovek.

Podle Pavla Pacala, náměstka 
hejtmana Kraje Vysočiny pro oblast 
regionálního rozvoje, bylo cílem pro-
jektu vytvořit zázemí pro prezen-
taci a rozvoj tradiční lidové kultury 
na Vysočině, tak jak je to obvyklé v 

Kraj Vysočina otevřel ve Šmeralově 
domě Centrum tradiční lidové kultury

VE ŠMERALOVĚ domě se nachází Centrum tradiční lidové kultury.
 Foto: archiv Kraje Vysočina 

sousedních regionech, a podmínky 
pro dlouhodobou, koncepční spolu-
práci s partnerskými centry v česko-
rakouském příhraničí. 

Nový objekt umožní prezentovat 
tradiční lidovou kulturu v nové kvali-
tě a odpovídající požadavkům dnešní 
doby, stane se samostatným turistic-
kým cílem a aktivně obohatí turis-
tickou nabídku příhraničí. Přidanou 
hodnotou bude jeho bezprostřední 
blízkost památky UNESCO Třebíč.

Bývalý statek rodiny Šmeralovy je 
usedlostí z roku 1824. Původně byla 
součástí samostatné vesnické loka-
lity, která byla postupně pohlcová-
na sídelním útvarem města Třebíč. 
Objekt získal stát do svého vlastnic-
tví koupí od původních majitelů v 
50. letech minulého století. 

V té době také došlo k zásadní sta-
vební obnově spojené v roce 1960 
s otevřením tehdejšího Památní-
ku Bohumíra Šmerala, následně v 
roce 1968 prohlášeného za kulturní 
památku. Muzeum Vysočiny Třebíč 
spravuje nemovitost od roku 1970. 
Nařízením vlády byl v roce 1991 sta-
tus národní kulturní památky zru-
šen, nemovitost však zůstala v sezna-
mu kulturních památek jako cenný 
doklad příměstského stavitelství 19. 
století. 

Muzeum Vysočiny Třebíč dlouho-
době využívalo prostory nemovitosti 
jako depozitář. Po zprovoznění nové-
ho depozitáře v Kosmákově ulici byla 
bývalá zemědělská usedlost využí-
vána pouze pro skladování převážně 
výstavního mobiliáře.

Slavnostního otevření Centra tra-
diční lidové kultury se kromě vedení 
Kraje Vysočina zúčastnili i zahraniční 
hosté – partneři projektu z Dolního 
a Horního Rakouska, kulturní pro-
gram byl v režii folklorního souboru 
Bajdyš pod vedením Šárky Nohové.  
 -zt-

Šťastnou ruku mělo městské kul-
turní středisko při výběru kapely, 
která doprovodila městskou akci při 
vzpomínce na 17. listopad. K tra-
dičnímu krátkému bloku Josefa Valy 
přibyl koncert tria Epydemye, které 
při této příležitosti uplatnilo sklad-
by ze svého monotematického alba 
Kotlina. 

Z bloku písní připomínajících osu-
dy osobností moderních českých 
dějin mám nejradši příběh parašu-
tisty Adolfa Opálky nazvaný Skočil 
jsem do tmy, k němuž slova i hud-
bu napsal kytarista Miroslav Vlasák. 
Nejsem první, kdo si všiml, že píseň 
je nápadně podobná Dylanově Dark 
Not Yet, u nás známé v české verzi 
Roberta Křesťana Ještě není tma. A 
to nejen hudebně, ale i textově. 

Netuším, nakolik šlo ze strany auto-
ra o promyšlenou parafrázi, nebo jen 
intuici, případně úplnou náhodu. 
Ale posuďte sami: Zatímco Křesťan 
zpívá, že viděl „Londýn i Paříž poz-
dě k ránu“, Vlasák ve válečném pří-

běhu viděl „Paříž klečet na kolenou“. 
A uvažte i podobnost s další dyla-
novkou The Girl From The North 
Country: Vlasák zpívá „Když zavřu 
oči, vidím útěk od hranic“, Křesťan 
ve svém přebásnění „Pozdravuj jed-
nu dívku u hranic“. 

Pokud tady Miroslav Vlasák záměr-
ně propojil nálady dvou či dokonce 
tří písní, které se odehrávají v jiné 
době a na jiném místě, smekám před 
ním klobouk, který nenosím. Možná 
to tak je, možná ne. 

Jisté je aspoň to, co autora inspi-
rovalo k verši „Pohřběte mý srdce u 
Rešic“. Ten odkazuje k názvu knihy 
Dee Browna Mé srdce pohřběte u 
Wounded Knee popisující podrobně 
všechny prohry severoamerických 
Indiánů. 

Brown pro její název použil část 
citátu básníka Stephena Vincenta 
Benéta: „A já tam nebudu. Vstanu a 
půjdu. Mé srdce pohřběte u Woun-
ded Knee.“ U Wounded Knee došlo 
k poslednímu masakru Indiánů a 

přirovnání jejich nerovného boje k 
odboji proti nacismu mně přijde vel-
mi případné. 

I kdyby příběh dívky ze severu 
neměl mít s hrdinou od Rešic žád-
nou souvislost, tahle stopa je urči-
tě správná. Každopádně jde o píseň 
působivou, a pokud se její autor hlá-
sí k Brownovi, Benétovi nebo Bobu 
Dylanovi, vybírá si tu nejlepší spo-
lečnost. 

Třebíčáci, kteří si váží hrdinů boje 
proti nacismu, na ni mají nárok taky, 
protože kromě Adolfa Opálky, veli-
tele výsadku Out Distance, naroze-
ného v nedalekých Rešicích, pochá-
zejí z našeho kraje i Jan Bartejs, 
velitel skupiny Potash a rodák z Tře-
bíče, Jaroslav Krátký (skupina Karas) 
ze Střížova, Jan Kubiš (Anthropoid) 
z Dolních Vilémovic, Leopold Musil 
(Tungsten) z Třebíče, František 
Pospíšil (Bivouac), narozený rovněž 
v Rešicích, a Josef Šandera (velitel 
výsadku Barium) z Náměště.  

 Milan Zeibert

Pohřběte mý srdce u Rešic nebo 
u Třebíče, zpívalo se na náměstí


