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Od 24. září mohou návštěvníci Výstavní síně Předzámčí zhlédnout výstavu 
obrazů výtvarnice Jitky Fischerové. 

Jitka Fischerová se narodila 2. ledna 1983 v Třebíči. Její tvorba je od počát-
ku inspirovaná přírodou. V minulých letech sloužilo Fischerové zachyce-
ní přírodních motivů či lidských tváří především k vyjádření vlastních emo-
cí z prožitku světa, byla tedy výraznou expresionistkou. V posledních letech 
však u autorky sledujeme i příklon k věcnosti: realistické zachycování zvířecí 
anatomie, křídel hmyzu nebo ptáků. Pomocí symboliky se také snaží zachy-
tit vztah člověka a přírody, jejich vzájemnou propojenost i nepochopení. Ve 
svých malbách nechce zobrazovat jen to, co je všeobecně vnímáno jako krás-
né. Malby Jitky Fischerové jsou většinou monochromatické, nejčastěji pracu-
je s akrylovými barvami či suchým pastelem.

Výstava potrvá do 15. 11. 2020. -tz-

Muzeum Vysočiny Třebíč na pod-
zim zahájí již třetí cyklus vzděláva-
cích programů pro seniory, kterými 
veřejnosti představuje své muzejní 
sbírky.

Přednášky připravili muzejní pra-
covníci, kurátoři jednotlivých pod-
sbírek podle oborů, jimiž se zabývají. 
Protože se v minulých letech nedo-
stalo na všechny zájemce, rozhodli 
jsme se některá témata zopakovat. V 
přehledu jsou označena jako opako-
vání a jsou zařazena střídavě s nový-
mi přednáškami.

Opakujeme přednášku o historii 
školství na Třebíčsku, v níž vzpo-
meneme i na běžné vybavení škol-
ního kabinetu z počátku 20. stole-
tí. (15. 10. Školní kabinet). Znovu 
bude možné prohlédnout si židov-
ské předměty, které se zachovaly po 
zániku židovských komunit zdejšího 
regionu (10. 12. Osudy judaik z Tře-
bíčska). Zopakujeme také přednáš-

ku o přísném společenství habánů, 
křesťanských reformátorů na Mora-
vě, známých především hrnčířstvím 
a výrobou jemné tzv. habánské kera-
miky (11. 2. Habánská keramika ve 
sbírkách MVT).

Nová zoologická přednáška odha-
lí, s jakými živočichy sdílíme často 
nedobrovolně svůj domov (12. 11. 
Víte, s kým bydlíte?). V lednu 2021 
si připomeneme vánoční betlemář-
skou tradici v další přednášce, která 
čerpá z aktuální výstavy a představí 
betlémy třebíčských tvůrců, sběra-
telů i soubory získané do muzejních 
sbírek z jiných regionů (14. 1. Betlé-
my nejen třebíčské III.). 

Celý cyklus zakončí na jaře bota-
nická přednáška o léčivých bylinách, 
z nich si člověk odedávna vyráběl 
přírodní léčiva, odvary, tinktury a 
masti, ale i přípravky omlazující a 
zkrášlující (11. 3. Byliny pro zdraví a 
krásu). Muzeum Vysočiny Třebíč

� 15. 10. Školní kabinet (opakování) (Marta Svobodová, Jaroslav Bašta)

� 12. 11. Víte, s kým bydlíte? Živočichové v našich obydlích 
(Pavlína Peřinková)

� 10. 12. Osudy judaik z Třebíčska (opakování) (Milena Veselá)

� 14. 1. Betlémy nejen třebíčské III. (Tomáš Hartman)

� 11. 2. Habánská keramika ve sbírkách MVT (opakování) (Jitka Katovská)

11. 3. Byliny pro zdraví a krásu (Hana Houzarová)

Přednášky se konají jednou za měsíc, vždy ve čtvrtek od 9, 10:30 a 13 hodin v 
depozitáři muzea na Kosmákově ulici 1319/66 v Třebíči.

Programy trvají jednu hodinu, vstup na ně je zdarma. 
Z důvodu omezené kapacity je však nutná rezervace předem; nejlépe mailem 

na m.vesela@muzeumtr.cz nebo telefonicky na tel. 568 824 642 - Mgr. Milena 
Veselá.

Ukryto v depozitáři, programy 
pro seniory v sezóně 2020/2021

Pokud se vám líbil román Bezejmenní třebíčského 
autora Milana Krčmáře, můžete pro něj až do 30. 
září hlasovat na www.kniharoku.cz v anketě Kniha 
roku, kam byl nominován do sekce Umělecká pró-
za – a také se vypravit po stopách jeho hrdinů. 

Městská knihovna Třebíč v rámci Týdne kniho-
ven připravila na středu 7. října procházku po 
některých místech, která jsou zmíněna v Bezejmen-
ných, ale třeba i v předchozím Krčmářově románu 
Žena z roku 1899.

„Nominace na Knihu roku mě překvapila, vůbec 
jsem netušil, že Albatros, který Bezejmenné vydal, 
uvažuje o tom, že by je do této ankety zařadil. Paní 
šéfredaktorka mi to telefonovala až ve chvíli, kdy už 
bylo možné hlasovat,“ vzpomíná s úsměvem Milan 
Krčmář. „Předem ale děkuji všem za každý hlas – je 
to totiž i dobrá reklama pro Třebíč, v níž se román z 
velké části odehrává.“

Krčmář ještě před touto anketou začal ve spojitos-
ti s Bezejmennými připravovat neobvyklou procház-
ku.

„Lidé mě často zastavovali a ptali se, kde najdou tře-
ba náhrobek či dům legionáře Aloise Neumana nebo 
kde stávala Šofrova lékárna. Někteří začali pátrat 
sami, a tak mi kolikrát i telefonovali či psali, že mají 
další zářez do své pomyslné sbírky nalezených míst,“ 
vysvětluje Krčmář. 

„Ale pořád se objevovalo dost těch, kteří se do podob-
ného pátrání nepustili. A tak mě napadlo připravit pro 
ně procházku, během níž navštívíme alespoň některé 
z lokací. Navíc v této době, kdy je pořádání vnitřních 
akcí stále dost nejisté, se mi podobně pojatá beseda jeví 
jako nejlepší řešení.“

Akce ale není určena pouze čtenářům, kteří děj 
obou knih znají, zúčastnit se jí mohou i ti, kdo ani 
jednu z knih nečetli.

„Ukázky jsem se snažil vybírat tak, aby se pokud 
možno co nejvíce vztahovaly k danému místu, a záro-
veň nebyly příliš vázané k příběhu,“ říká autor. „Cílem 
je odhalit tajemná místa Třebíče, nikoli příběh samot-
ný.“ 

Procházka začne v 17 hodin u budovy knihovny 

v Hasskově ulici. Ta je v Bezejmenných také zmí-
něna, takže hned zkraje se zájemci mohou těšit na 
autorské čtení krátké ukázky. Od knihovny se pů-
jde na Starý hřbitov, kde je hned několik náhrobků 
spjatých s oběma romány, následovat bude Kohnův 
mlýn, Šofrova lékárna na Stařečce, Zimolova pekár-
na na Karlově náměstí, altánek v Lísčí a dům paní 
Cejpkové v Kočičině. Závěr bude patřit židovské 
čtvrti, kde Krčmář ukáže dům legionáře Neumana 
a Fürnbergův obchod.

„Upozorňuji, že to bude poměrně náročná vycházka 
na více než dvě hodiny. Nachodíme přes pět kilomet-
rů, a tak doporučuji vzít si pevné boty. V říjnu kolem 
sedmé večer už bude hodně šero, takže nás čeká i men-
ší dobrodružství v podobě přechodu setmělého Hrád-
ku. Rozhodně se tedy vyplatí vzít si i baterku,“ glosuje 
Krčmář.

Připojit i odpojit se lze kdykoli během cesty 
(orientační časy příchodu k jednotlivým místům 
budou uvedeny na plakátech), akce bude ozvučena, 
vstup zdarma. V případě silného deště se procházka 
přesune o týden později na 14. října. -mi-

Bezejmenní soutěží o Knihu roku. 
A vy můžete chodit po jejich stopách

Hledání Jitky Fischerové

Program


