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Pro ty, co chodili na muziku do 
klubu Béčko na samém konci ulice 
Vítězslava Nezvala na Stařečce, mám 
dobrou zprávu: Václav Bartoš Béč-
ko oživil. A teď zpráva horší: Bude-
me to mít do kopce, protože nové 
Béčko se nachází v bistru U Lípy na 
Hrotovické. Na závěr zpráva nejlep-
ší: Do toho kopce se šlapat vyplatí, 
jak ukázal už první večer s domácí-
mi Kucharski a slovenskými hosty 
Longital. 

Třebíčská kapela zahrála ve  
složení Václav Bartoš (zpěv), Vladi-
mír Dudek (el. kytara), Adam Kotr-
ba (baskytara), Vít Košíček (kláve-
sy) a Víťa Patočka (bicí), ve kterém 
nahrála i svou druhou desku, jež 
se podle jedné ze skladeb jmenuje 
Beze jména. V rámci večera došlo 
i k dlouho odkládanému křtu je-
jí  vinylové podoby, což byl snad-
ný úkol pro bluesmana a výtvarníka 
Pavla Hlaváče. 

Skupina střídala skladby z nového 
alba se staršími z předchozí desky 
Láska, co bezhlavě bolí. Venca Bar-
toš každou z nich někomu věnoval 

(třeba těm, co se bojí sami doma, 
nebo těm, co se doma nebojí), takže 
každý z přítomných si mohl vybrat, 
která píseň je pro něj. 

V druhé části večera vystoupi-
la dvojice Šina (zpěv, baskytara) a 
Daniel Salontay (kytary) z bratislav-
ské čtvrti Dlhé Diele, které doplnil 
v Londýně žijící zvukový designér 
Andrej Bako (elektronika). Ten se 
skupinou Longital, což byl původně 
jen historický název čtvrti Dlhé die-
ly, nahrál její zatím poslední desku 
nazvanou Dočista. 

Jakkoli jsou Kucharski, zhudeb-
ňující poezii MUDr. Jiřího Kuchar-
ského, originální kapelou, Longital 
jdou ještě dál. Při hře na své nástro-
je v některých skladbách používa-
jí smyčce, Šina občas zpívá v masce, 
nebo jinak muziku vizuálně dopl-
ňuje. Jestliže Kucharski i o vážných 
věcech zpívají zvesela, poslech Lon-
gital si žádá plné soustředění. Kdo 
se pro něj při prvním dvojkoncer-
tu v novém Béčku rozhodl, snad mi 
potvrdí, že i slovenská muzika za ten 
výšlap stála.   Milan Zeibert

Klub Béčko hledejte teď U Lípy 
a v něm Longital nebo Kucharski

Park na Hrádku, odkud je krásný 
výhled na podstatnou část Třebíče, 
bude mít novou turistickou atrakci. 
Město rozhodlo o umístění vyhlíd-
kového objektu. „Vyroste tam v rámci 
revitalizace celého prostranství,“ nastí-
nil starosta Pavel Pacal. 

Doplnil, že vznikne ze dřeva, 
poslouží jako lavička, hrací prvek a 
také jako fotokoutek. Akce si vyžádá 
zhruba 1,2 milionu korun a na Hrád-
ku bude k dispozici od dubna příští-
ho roku. „S nápadem přišel městský 
architekt Petr Ondráček,“ pozname-

nal Pacal. Místostarosta Pavel Janata 
přiznal, že v době zahájení revitali-
zace se o této iniciativě nic nevědě-
lo. Jedná se o nedokončené kruhy o 
průměru zhruba tři metry. 

Pacal dodal, že v letošním roce 
stavbou opěrné zdi skončí třetí eta-
pa úprav a v příštím roce radnice 
počítá s etapou čtvrtou. Ta má za 
cíl v prostoru bývalého Domu dětí a 
mládeže postavit zázemí pro konání 
kulturních a sportovních akcí. Zmi-
zí asfaltová cesta a etapa počítá s no-
vým osvětlením.  –zt-

TAKTO bude vypadat vyhlídka na Hrádku. Foto: Antonín Zvěřina

Park ozvláštní nová atrakce

První kolo prezidentských voleb se 
uskuteční 13. a 14 ledna a případné 
druhé kolo o dva týdny později, tedy 
27. a 28. ledna. V první den voleb 
lze hlasovat od 14 do 22 hodin, dal-
ší den od 8 hodin do 14 hodin. Pak 
se volební místnosti uzavřou a začne 
sčítání hlasů. 

Pokud se v prvním kole podaří 
zvolit kandidáta s nadpoloviční vět-
šinou platných hlasů voličů, volby 
nového prezidenta ČR byly úspěš-
né. V opačném případě se za 14 dnů 
koná druhé kolo volby, kam postu-
pují dva nejúspěšnější kandidáti z 
prvního kola. Prezidentem republiky 
bude zvolen kandidát, který obdržel 
ve druhém kole volby nejvyšší počet 
platných hlasů oprávněných voličů.

Hypoteticky ale může nastat i situ-
ace, že před druhým kolem voleb 
se kandidát své kandidatury vzdá, 
pozbude práva být volen nebo 
zemře. Pak do druhého kola voleb 
postupuje kandidát, který se v prv-
ním kole voleb umístil na třetím 
místě.

Prezidentské volby se blíží
� Pavel Fischer (číslo 1); Jaro-
slav Bašta (2); Josef Středula 
(3); Petr Pavel (4); Tomáš Zima 
(5); Danuše Nerudová (6); 
Andrej Babiš (7); Karel Diviš 
(8) a Marek Hilšer (číslo 9).

Přehled kandidátů: 

V případě rovnosti hlasů pro kan-
didáty 2. kola by byla celá volba zru-
šena a do deseti dnů vyhlášena nová 
volba. Funkční období českého pre-
zidenta je pět let a musí být bezú-
honným občanem ČR starším 40 let. 
Stejného prezidenta nelze zvolit více 
než dvakrát za sebou. 

O místo hlavy státu se v nadcháze-
jících volbách uchází devět kandi-
dátů, pro které Státní volební komi-
se 14. 12. vylosovala čísla. Pod těmi 
kandidáty najdeme na hlasovacích 
lístcích. -zt-


