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ahle fotka připomíná, že před čty-
řiceti lety tato skupina uzavírala 

hotel Zlatý kříž, legendu mezi obdob-
nými zařízeními v Třebíči. Od té doby 
v roce 2022 na silvestra uplynulo přes-
ně 40 let. Jedná se patrně o jedinou při-
pomínku, že tam v kavárně v prvním 
patře skupina Vega účinkovala. A pro-
tože jsem byl členem tohoto souboru, 
nelze nezavzpomínat.
Tak předně skupina Vega nebyla kavá-
renskou kapelou, do toho měla oprav-
du daleko. Vznikla v roce 1977 po 
mém návratu z vojny a a dalo se o ní 
říct tehdy populární, kdo na okrese umí 
na kytaru tři akordy, má skupinu.
Postupně jsme se přece jen dopraco-
vali k jakés takés úspěšnosti zejména 
v severní části okresu, naše štace byly 
Hodov, Benetice, Studnice, Rohy a 
několik dalších míst v této oblasti. 
Postupně nastupovali na scénu mla-
dí dravci z Třebíče, například skupina 
Bagr, kde se sešli skuteční muzikanti a 

naprosto nás válcovali. Přišel rok 1982 
a cítil jsem, že naše dny jsou sečteny. 
Generace, která na nás chodila, zestár-
la a měla jiné zájmy, a ta nastupující si 
našla jiné idoly. 

V té době přišla nabídka, zda bychom 
nechtěli vystupovat v hotelu Zlatý kříž. 
Bylo to v polovině roku 1982 a měli js-
me zamáznout dobu do konce roku, 
kdy se měl komplex uzavřít před celko-
vou rekonstrukcí.   
V té době jsem zastupoval kapelu coby 
vedoucí a nevím, co mě to napadlo 
tuhle nabídku přijmout. Pro podnik 
Restaurace a jídelny jsme vypracoval 
jakous takous smlouvu, kterou poté Jiří 
Špak zcela překopal, abychom brali 
alespoň nějaký slušný peníz. 
Do kavárny jsme nastoupili na počát-
ku července, hrát se mělo v pátek a 

v sobotu, venku vedro k zalknutí a 
v kavárně ani noha. Po celý večer jsme 
se dívali na prázdné stoly a bylo jasné, 
že na nás nezabloudí ani opilci z při-
lehlých restaurací. Zkrátka fiasko, není 
se co divit, po kavárnách v té době hrá-
li takové skvělé kapely jako Articulus či 
Variace. 
Pamatuji se, že tam šéfa v té kavárně 
dělal Béďa Nesnídálek a nic si z prázd-
ného sálu nedělal, aspoň měl klid. Tak-
hle to bylo po celé prázdniny a pak 
zpěvák Miloš Bednář, pro úplnost 
doplním, že v té době ve skupina hrával 
na bicí Pavel Zimola, který chtěl skon-
čit, a na kytaru Jirka Huml, se vybou-
ral v autě a byl připoután na lůžko.
Co teď? A tak jsem o výpomoc požádal 
skupinu Orion, hrával v ní kamarád 
Milan Noha, a ta vnesla do kovárny 
jiný živel a také měla svoje příznivce, 
kteří přece jen kavárnu zaplnili.
V té době jsem potkal kdesi v hospo-
dě, zda to bylo přímo v hotelu, si nepa-

matuji, Mirka Uhlíře. Jak se dnes říká, 
byl právě bez angažmá a byl ocho-
ten se k nám přidat. Udělali jsme pár 
zkoušek a od září vystupovali v novém 
složení. Na bubny hrál tehdy patnácti-
letý Ondra Kruba, pozdější člen skupi-
ny Matador. 
Do kavárny začali chodit lidi, nikoli na 
skupinu Vega, ale především na Mir-
ka. A právě na silvestra roku 1982 js-
me tam odehráli poslední zábavu před 
zavřením kavárny. Mirek po novém 
roce nastoupil k domovské skupině Pri-
vilegium a skupina Vega se načas roz-
padla. Ale to je už zcela jiná historie.
Jen pro dokreslení v kavárně se konaly 
každou středu a neděli diskotéky pod 
vedením René Tekala. O stavu míst-
nosti hovoří to, že prosakující voda ze 
stropu se zachycovala do umně zavěše-
ného umělohmotného ubrusu u stropu. 
A v přízemí ještě nějaký čas fungovala 
pivnice, než se celý hotel uzavřel.  

  Antonín Zvěřina

Na hotel Zlatý kříž

Tak plynul čas...

T

Charita Česká republika pořádá od 
1. – 15. ledna 2023 po celém území 
České republiky 23. ročník Tříkrá-
lové sbírky. Oblastní charita Třebíč 
ji zajišťuje v třebíčském okrese a při-
chystala pro ni 543 pokladniček. 

K obcházení domácností na ven-
kově i ve městech vyšle přes 1500 
koledníků. Přípravy jsou téměř hoto-
vy, všechny potřebné věci ke sbír-
ce byly již koordinátorům v obcích 
během prosince rozvezeny, město 
Třebíč ještě není plně obsazeno.  

„Pro naše koledníky máme radost-
nou zprávu, že je za odměnu opět čeká 
filmové představení v třebíčské Pasáži,“ 
říká nová koordinátorka sbírky v tře-
bíčské Charitě Marta Valová.

„Tentokrát se ze zdravotních důvo-
dů osobně nezapojím do koledování, 
což mne velmi mrzí,“ sděluje ředitel 
Oblastní charity Třebíč Petr Jašek 
a dodává: „Úsilí koledníků a průběh 
sbírky však budu sledovat a podporo-
vat modlitbou. Prosím všechny o vlídné 
přijetí našich malých i velkých pomoc-
níků, a také o příspěvek do pokladnič-
ky, který nám umožní pomáhat lidem 
v nouzi a řešit různé palčivé problémy. 
Děkuji všem, kdo jsou nám příznivě 
nakloněni.“  

Akce spojené s Tříkrálovou sbír-
kou: 

2. 1. 2023 v 14 hodin se koná slav-
nostní mše sv. v katedrále na Petro-
vě v Brně, která slavnostně zahájí 
Tříkrálovou sbírku v celé brněnské 
diecézi. 

4. 1. 2023 v dopoledních hodinách 
zavítá královská skupinka pracovní-
ků Oblastní charity Třebíč na radni-
ci na Karlově i Masarykově náměstí 
v Třebíči

5. 1. 2023 navštíví tito tři králové 
Jadernou elektrárnu Dukovany, kde 
se kolem poledne uskuteční tradiční 
tříkrálové zpívání a koledování před 
jídelnou

6. 1. 2023 v 16.30 hodin bude v 
Třebíči – bazilice sloužena slavnostní 
mše sv. spojená s Žehnáním koled-

níkům Tříkrálové sbírky na Třebíč-
sku. Pak na ně čeká drobný dárek a 
občerstvení. 

7. 1. 2023 – Náměšť n. Osl. – tra-
diční Tříkrálový průvod po náměstí 
od 10 hodin. 

7. 1. 2023 Plavba pro Charitu se 
třemi králi na palubě. Loď vyplouvá 
ve 13 hodin z přístaviště v Kramolí-
ně.  

8. 1. 2023 Tříkrálová vycházka na 
Babylon, zahájení ve 13 hodin u OÚ 
v Kramolíně troubením trubačů

8. 1. 2023 - tradiční Tříkrálový kon-
cert od 18 hodin v Městském divadle 
Brno je poděkováním koledníkům, 
partnerům i všem dárcům a přízniv-
cům. Koncertem tradičně provází 
Martina Kociánová a Jan Čenský.

Záměry využití Tříkrálové sbírky 
2023 v Oblastní charitě Třebíč

• na pomoc rodinám s dětmi s 
postižením a ohrožením ve vývoji

• na podporu rodin v těžké životní 
situaci

• na pořízení auta pro domácí zdra-
votní péči

• na zastřešení vchodu u budovy 
Domácího hospice sv. Zdislavy

• na opravu nájezdů pro vstup do 
budovy Domovinky

• vybudování bezbariérového vstu-
pu do budovy Stacionáře Úsměv 
Třebíč

• na podporu dětí a mládeže – pre-
venci rizikového chování   -zt-

Na Nový rok začíná 
Tříkrálová sbírka

NA SPOLEČNÉ fotce veteránů chybí ještě manželé Veselovi a Mikolášovi z Tře-
bíče, kteří se v době focení někam zatoulali.  Horní řada je 70 + a spodní klečí-
cí je 80+, nejstaršímu účastníkovi klečícímu uprostřed Wolfgangu Holínskému ze 
Znojma je 84 let. Foto: Milan Krčmář

Studená voda otužilcům...
(Dokončení ze str. 1)

Předvedla, že je připravena velice 
dobře. 

Zdeněk Mikoláš vyzdvihl i ty, kteří 
si do vody sebou vzali plovák pro pří-
pad náhlé indispozice. „Myslím si, že 
je to dobrá pomůcka i v létě, kdy plavec 
může pomocí plováky i někomu zachrá-
nit život,“ naznačil. Letos se konal tři-

náctý roční propagace otužování. 
Při prvním v řece Jihlavě plavalo 

deset odvážlivců, za ty roky se jejich 
počet znásobil desetkrát. A střítežští 
mroži? Ty si ve stejnou dobu klesti-
li cestu ledem do vody v Markovce. A 
pisatel těchto řádků zjistil, že postává-
ní na břehu v mrazivém počasí je dale-
ko horší než vlastní koupání.

My tři králové
My tři králové jdeme k vám,
štěstí zdraví přejeme vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli zdaleka
Zdaleka je cesta naše,
do Betléma mysl naše. 
Co ty, černej, stojíš vzadu,
vystrkuješ na nás bradu. 
A já černej vystupuju
a Nový rok vám vinšuju. 
A my taky vystupujem
a Nový rok vám vinšujem.


