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SLAVNOSTI RŮŽOVÉHO VÍNA. Počasí příliš nepřálo letošním červencovým Slavnostem růžového vína. Program v sobotu 
18. července pořadatelé dokonce odvolali. O den dříve si milovníci růžového vína přece jen pár pohárků vychutnali.
 Foto: Antonín Zvěřina  

Expozici o Baťovi 
připravil Alternátor
Výstavu Baťovy malé Zlíny mohou 

zájemci zhlédnout v Ekotechnickém 
centru Alternátor v Třebíči. Sestává 
se zejména z dobových novinových 
článků, které se továrním městům 
Baťova koncernu věnovaly, a vévodí 
jí dvě velké mapy. 

První zachycuje předválečný svět, 
druhá předválečnou Republiku 
československou se zakreslenými 
městy. Mapuje, že Baťa měl továrny 
nejen v Evropě, ale i v Britské Indii, 
Francouzské Indočíně či Belgickém 
Kongu. V Brazílii, kde se po 2. svě-
tové válce usídlil Jan Antonín Baťa, 
vzniklo hned několik Baťových měst. 
 -zt-

Výstava mapuje 
jaderný průmysl 

Výstava 65 let jaderného průmyslu 
v Česku bude k vidění v Ekotech-
nickém centru Alternátor v Třebíči 
– Borovině do so středy 5. srpna. 

Název ji dokonale vystihuje, letos 
uplynulo 65 let od chvíle, kdy Čes-
koslovensko podepsalo s tehdejší 
SSSR smlouvu o spolupráci v míro-
vém využívání jádra. 

Výstava nahlíží i do budoucnosti, 
jíž je zejména výstavba dalších blo-
ků Jaderné elektrárny Dukovany.  
 -zt-

Nový film Slovo třebíčské rodačky Beaty 
Parkanové se bude natáčet v září i v Třebí-
či. V polovině července přijela do města se 
štábem hledat vhodnou lokalitu. 
� Antonín Zvěřina

Co vás do Třebíče přivedlo?
Po filmu Chvilky chystám svůj druhý celovečerní 

film, který má název Slovo. Jsem jeho režisérkou a 
scénáristkou. Příběh se odehrává v letech 1968 a 
1969 a hledáme pro něj s výtvarníky a architek-
tem Janem Vlčkem vhodná místa pro natáčení. 

A musím přiznat, že je to docela obtížné, aby 
lokality této době odpovídaly. Nesmí tam být 

nové architektonické prvky a podobně. Třebíč a 
zejména Židovské město je čtvrť naprosto unikát-
ní, protože tady jsou zásahy minimální. 

Vybrali jsme si uličku pro natáčení exteriérů 
jedné situace, kdy si filmová rodina jde kupovat 
zmrzlinu. A tuto uličku jsme našli právě tady, jme-
nuje se V Mezírce.  

Hrálo v hledání vhodné lokality roli, že jste 
se v Třebíči narodila?

Zcela jistě to určitou roli hrálo. Musím jen při-
pomenout, že předchozí film Chvilky vznikal za 
podpory Kraje Vysočina, natáčel se na Vysočině, 
tak jsem si přála, aby i druhý film využil lokality 
v tomto kraji. 

Na natáčení filmu Slovo se podílí ještě Pardubic-
ký kraj. Díky tomu jsme získali víc možností najít 
vhodné lokality. Určitě mám k Třebíči díky naro-
zení v tomto městě svůj vztah. A mám ráda, když 
se filmy, které otiskují moje pocity, natáčejí v mís-
tech, která ke mně patří. Měla jsem přání, aby se 
v Třebíči aspoň část filmu odehrávala, a povedlo 
se.  

Už máte vybrané herce do nového filmu? 
Do hlavní role Václava jsme obsadili Marti-

na Fingera, jeho ženu hraje Gabriela Mikulková, 
jejich maminku Taťjana Medvecká, sestru Jenové-
fa Boková. To jsou hlavní role. 

 (Pokračování na str. 2)

Režisérka Parkanová hledala vhodnou lokalitu

Podpoří projekty
Tři projekty podpoří dotace z Kra-

je Vysočina. Horácký tenisový klub 
Třebíč obdrží zhruba 2,5 milionů 
korun na výstavbu víceúčelové haly.

Téměř milion korun získá spolek 
Nuclears Třebíč na výstavbu hřiště v 
areálu Na Hvězdě. 

Spolku THAI BOX DEVILS Tře-
bíč pomůže krajská dotace ve výši asi 
2,2 milionů. Spolek plánuje přeměnu 
bývalé kotelny ve Sportovní centrum 
za 25 milionů korun.   -zt-


