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Atleti plánují výstavbu tunelu

TŘEBÍČŠTÍ zastupitelé jednali téměř čtyři hodiny bez přístupu veřejnosti.
Foto: Antonín Zvěřina
(Dokončení ze str. 1)
Realizaci doporučil třebíčskému zastupitelstvu schválit finanční
výbor.
Jaromír Barák (Třebíč Občanům)
nevěděl, co je to atletický tunel a
přijal následně vysvětlení starosty Pacala. Ten doplnil, že město má
na dofinancování takového projektu dostatek finančních prostředků.
Zastupitelé bod schválili.
Dále rada doporučila zastupitelstvu schválit příslib dotace v maxi-
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Aktuality

mální výši 1,75 milionů korun pro
Sbor dobrovolných hasičů Budíkovice na stavbu Hasičské hřiště – cvičiště. Jedná se o doplnění stávajícího
areálu u rybníku při vjezdu do místní části.
Hasiči žádají také o dotaci Národní sportovní agenturu. Julie Dolejší zdůraznila, že podíl města závisí
na získání dotace a dá se rozložit do
dvou let. Finanční výbor doporučil
bod schválit. Zastupitelé následně
bod schválili.

Cyklisté projedou bezpečněji
Před začátkem léta budou v Třebíči vyznačena opatření pro cyklisty, která
pomohou lepší orientaci při průjezdu městem a zvýší bezpečnost provozu.
Součástí je nový web www.trebicnakole.cz, jehož cílem je o nových opatřeních pro cyklisty informovat. Tento městský cykloportál také poradí, kudy se
dá na kole na různá místa bezpečně dostat.
-zt-

Muzeum připravilo tradiční
cyklus pro rodiny s dětmi
Muzeum Vysočiny v Třebíči chystá
už několikátým rokem tradiční cyklus
pro rodiny s dětmi Do muzea za..., za
exponátem z muzejních sbírek, expozic.
„V minulých letech jsme se seznámili s exponáty jako je samurajská zbroj,
koutní hrnec, poštolka obecná, figurka
čerta z betlému Eduarda Charváta, zlomený meč z dob husitských válek, panenka habešánek, sklenička třebíčské ZONky, vltavín, benediktin, sukně Tahiťanky,
valdštejnský erb, Malý čtenářem a pěnovka,“ vypočítala Eva Novotná.
V červnu loňského roku se zájemci vydali za barvami přírody. Zjistili, jak vidí živočichové, jak se maskují,
proč jsou květy barevné. V září cyklus
pokračoval programem Do muzea za

autíčkem z výstavy Majklova autíčka.
„Řekli jsme si, že zkusíme s tímto programem pokračovat i v době uzavření muzea. Ačkoliv se nemůžete vydat
do muzea, můžete se vydat k muzeu a
nahlédnout okny. Na dřevěném sloupu na
nádvoří se dočtete něco více o rodu Valdštejnů, seznámíte se s životem posledních
majitelů, zjistíte, co je bavilo, čím se zabývali, jaké měli přátele a mnoho dalšího.
Nemusíte jen číst, ale jednotlivé aktivity
vás rozpohybují,“ vysvětluje Novotná.
Za okny muzea jsou k vidění dva portréty z expozice Valdštejnové na Třebíči. Jedná se o vyobrazení posledního
majitele panství Emanuela Valdštejna
a jeho ženy Adrieny rozené Tůmové.
-zt-

Hynek Luňák byl vynikající malíř
HYNEK LUŇÁK
(12. duben 1926, Praha
– 14. květen 2014, Třebíč)
Technik, konstruktér
a vynikající malíř a grafik.
Praha byla nejen jeho rodným
městem, ale i místem, kam se velmi
často vracel, aby si doplnil a rozšířil
své znalosti. Zde se setkával s umělci, navštěvoval výstavy, v litografické
dílně tiskl grafické listy, procházel se
uličkami a seznamoval se s historií,
kulturou a památkami.
Z Petřína obdivoval Pražský hrad,
Vltavu s četnými mosty a honosné paláce v nádherném panoramatu malebného údolí. Od roku 1948
absolvoval řadu výtvarných kurzů,
kde byli jeho učiteli akad. malíři Vladimír Hroch, Josef Kousal, Jaroslav
Šámal, dále František Gross, prof.
Zdeněk Novotný a Antonín Kybal.
V 50. letech minulého století kreslil starší vesnická stavení, inspiroval
se i slavnostmi ve Strážnici a vytvořil kolekci kreseb – Horácká architektura a kroje. V 60. letech se věnoval konstruktivistické malbě a kresbě
přístavů, lodí a jeřábů. Na začátku 70.
let upřednostňoval kresbu tužkou,
uhlem a pastelem, v grafice techniku
křídové litografie.
Vznikaly tak grafické listy na náměty z antiky a renesance: Odysseova cesta, Delfy, Řecké pověsti a bá-

je, Reminiscence, Fantazie. Úžasnou
představivost můžeme sledovat v
cyklu Brány. V tvorbě Hynka Luňáka se vždy prolínaly dva světy, svět
zasněného umělce a svět precizního
technika.
Vybíral si motivy z domova i ze
zahraničních cest, z Vysočiny, českých a slovenských hor, z Anglie,
Bretaně a Řecka. Zaujalo ho především krásné okolí Třebíče, údolí řek
Jihlavy a Oslavy, a zejména město
samotné.
Zákoutí a uličky Zámostí, bazilika
a další třebíčské dominanty si našly v
jeho tvorbě svoje místo. Rád se toulal krajinou, stále ho lákaly daleké a
nekonečné cesty, louky, potoky, lesy
a stromy, které tak rád kreslil.
Jeho životním krédem byla slova
Maxe Švabinského: „Obdivovat přírodu vždy a všude – je žít!“ Měl rád
uklidňující šumění peřejí a hukot
jezů řek, miloval ten věčný svár oceánu s pevninou, čas přílivu a odlivu.
Grafika Koráb naděje je symbolem dálek, protože k moři patří lodě,
přístavy, jeřáby, odplouvání a šťastné návraty. Miloval a obdivoval vše
krásné a náměty, které kolem sebe
nacházel, pak jeho ruka s úžasným
kreslířským umem zachytila v nezapomenutelných obrazech. Jeho práce jsou v četných galeriích i v soukromých sbírkách v České republice
i ve světě.
–ml-

