
Třebíčsko číslo 2 ročník III 17. 1. 2014

každý pátek ZDARMA  + TV program na celý týden

Nejčtenější týdeník v České republice

Designér Jan Padrnos tvoří „nábytek“ pro města

Významný třebíčský tvůrce a jedno z jeho úspěšných děl do interiéru: šatní věšák Tee. rozhovor s Janem Padrnosem je na straně 4 a 5. FoTo | Tomáš blažek

Vepřín prožívá znovuzrození.  
Telečkovský areál dostává nový 
kabát, vladislavský zatím chátrá
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Krokočínští mají úspěch. 
Hasičům z malé vísky se 
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Řidiči v Třebíči: nastal čas změn
Budou šoféři jásat? 
Město čeká řada 
novinek v dopravě.

 ■ Tomáš blažek

TŘebíČ | Nenápadná, ale frekven-
tovaná křižovatka na výpadovce na 

Račerovice na hrázi Kuchyňky se bě-
hem letoška zásadně změní.

Její přestavba by měla odstranit 
nebezpečné situace, kdy například 
při vjezdu ze silničky od Poušova se 
na Račerovické ulici náhle neznalý 
řidič ocitne v protisměru. Či vpravo 
od něj zastaví jiné auto, které přije-
lo z Lesní ulice, a není jasné, kdo má 

přednost. Ani jeden z řidičů nemá 
přitom výhled na hlavní silnici.

Problém je v ostré terénní vlně při 
sjezdu od Račerovické k Poušovu. 
„Odstraníme nežádoucí stav, kdy sil-
nice ústí do místa styku pěti různých 
směrů ve velkém sklonu a bez chod-
níků. Nová křižovatka vytvoří klasic-
ký tvar T. Cesta z Poušova bude mít 

výrazně mírnější stoupání, uděláme 
i nový chodník,“ řekl Aleš Kratina 
z městského odboru dopravy.

To je jedna z chystaných doprav-
ních novinek ve městě. „Nejen ten-
to rok, ale i několik dalších kvůli do-
pravním investicím v Třebíči bude 
mimořádných,“ řekl starosta Pavel 
Heřman. Pokračování na straně 3
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Pozor,
změna!
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Designér Jan Padrnos: Pohled do  center českých měst bývá tristní
Málokoho napadne, 
že možná v městském 
parku právě sedí 
na lavičce značky 
Blackbox od 
třebíčského designéra 
Jana Padrnose.

 ■ tomáš blažek

Třebíč | Designér Jan Padrnos je 
pojem, i když jeho jméno znají hlav-
ně odborníci. V posledních letech 
navrhoval především prvky měst-
ského mobiliáře: lavičky, koše, sto-
jany na kola. „Teď chystáme hliníko-
vou lavičku, to bude první odlévaný 
výrobek naší kolekce,“ říká Padrnos, 
který se nyní chce vrátit k designu.

Co byste vymyslel pro třebíčské 
Karlovo náměstí?

To náměstí samo sobě je problém, 
protože je obrovské. Protože není 
vyřešen obchvat Třebíče, náměstí 
je navíc průjezdné a jeho polovina 
slouží jako parkoviště, tak hledání 

jeho optimální podoby souvisí prá-
vě i s vyřešením zmíněných problé-
mů s dopravou a parkováním. Navíc 
je s tím určitě provázána rekonstruk-
ce sítí pod ním a tak se asi dostává-
me k obrovským nákladům. Kvalitní 
mobiliář je v tomto případě až to po-
slední na řadě. Jen doufám, že zvole-
ní politici na tom pracují a neodsou-
vají problém stále do budoucnosti.

To je případ většiny měst…
Ale ne všech. Někde se tomu dlou-

hodobě věnují a našli řešení.

Není teď doba, kdy odběratelé 
spíš než pro kvalitní design jdou 
za nízkou cenou?

Naopak, klienti jsou více kultivo-
vaní a designu víc rozumí. Například 
v architektuře je rozhled lidí výraz-
ně větší než před deseti lety, ubývá 
zájemců o katalogové domečky. To 
platí i v městském mobiliáři. I když 
ta vlna, kdy na to měly obce a města 
více peněz, je asi už za námi, mnohé 
dotace skončily. Když se ale podíváte 
na centra měst, je to většinou trist-
ní pohled. Veřejný prostor je přitom 
důležitý, kultivující.

bude záležet na tom, kolik peněz 
města budou mít na jeho utváření.

Tam je zase souvislost s legislati-
vou, u výběrových řízení je hlavním 
kritériem cena. Pak mnohé obce ne-
přemýšlí, hledají nejlevnější řešení. 
Koupí koše za tisíc korun, které jsou 
za dva roky na vyhození. Jsou ale 
i výjimky, například město Poděbra-
dy, kam jsme také dodávali mobiliář. 
Tam se město rozhodlo pro mobiliář 

nerezový, s dřevěnými sedáky a opě-
ráky. Zpočátku investice byla vyšší, 
ale oni nemusí na kovové části teore-
ticky sto let sáhnout, stačí pečovat či 
případně obměnit dřevěné latě.

Kde všude jsou vaši zákazníci?
Po celé republice, máme první 

kontakty v Polsku a na Slovensku 
a teď se koukáme dál. designér a jeden z interiérových doplňků z jeho dílny: váza seven z roku 2010.  Foto | archiv JaNa padrNose (3×)

 ❞ Já si to modeluju v hlavě a najednou 
vidím ten základ, tu logiku, detail, princip.

Dyslektik neznamená hlupák
…co by měli rodiče vědět?

Otestujte si svoje dítě na schopnost UČIT SE na www.basic.cz

PŘEDNÁŠKA
ZDARMA

Jihlava:
•  21. 1. 2014   16:30 
•  4. 2. 2014   16:30

•  21. 1. 2014   16:30 
•  4. 2. 2014   16:30

více na www.basic.cz
 

 

 

Pokud by všichni dospělí porozuměli 

oporou.

-

-Je to začarovaný kruh. Vaše dítě se 
doma učí dlouhé hodiny, ovšem 
výsledky ve škole tomu rozhodně 
neodpovídají. Jakoby vůbec nechá
palo, co čte, natož, aby dokázalo 
text někomu přetlumočit. Nakonec 

vám nezbude nic jiného, než denně 

škole, není to na škodu. Jsou-li vaše 
ambice přece jen trochu jiné, zřejmě 
vás několikahodinová denní ztráta 
zrovna nadšením nenaplňuje…

Zázrak? Asi jo…
„ Už po pár hodinách se změnil Mirkův 

velmi potěšilo. Všimla jsem si , že Mirek 

začíná mít vztah ke knížkám. Sám si 

obrovský úspěch.“ Maminka M.L.
„Já jsem dnes dostala jedničku ze čtení. 
Ještě jsem nikdy nedostala jedničku ze 
čtení.“ Dianka

Šance pro každého
Desítky popsaných stránek vyjádře

mají šanci se zařadit mezi úspěšné 

se učit.

Rodiče, možná to taky důvěrně
znáte. Navzdory krásným větám,
které čtete ve studijním plánu
svého dítěte, realita je taková,
že jeho handicap ve škole téměř  
nikoho nezajímá. Dyslektik, 
dysgra�k, či majitel jiné podobné 
poruchy? Pro učitele prostě hlupák,
který pomalu čte a ještě pomaleji
chápe.

Pelhřimov:INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP, RADY I PRO RODIČE
EFEKTIVNÍ POMOC SE ČTENÍM, 

PSANÍM, GRAMATIKOU, 
MATEMATIKOU A UČENÍM.

iNzerce

05-0394
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Designér Jan Padrnos: Pohled do  center českých měst bývá tristní

designér a jeden z interiérových doplňků z jeho dílny: váza seven z roku 2010.  Foto | archiv JaNa padrNosE (3×)

Jak jste se k mobiliáři dostal?
Majitel budovy, kde mám pražský 

ateliér, chtěl do vnitrobloku ode mě 
navrhnout lavičky. Tak jsem vymy-
slel lavičku One. Ta se asi povedla, 
později jsem ji vystavil na přehlíd-
ce designblok. Tam zaujala architek-
ty, začali jsme ji vyrábět a například 
jen do zmíněných Poděbrad jsme 
jich během pár let dodali téměř 500.

Jak se rodí vaše práce? Čekáte na 
zakázku?

Nejpříjemnější je, pokud úspěšná 
firma po vás chce navrhnout kon-
krétní výrobek. Například ale můj 
věšák Tee – vyrábí to firma TON, ex-
portuje se do 60 zemí světa -  vzni-
kl tak, že jsem hledal k sobě domů 
věšák, který by nezabral moc místa 
a kam by mohly dosáhnout a pově-
sit si bundu i malé děti. Ten jsem jim 
pak poslal víceméně náhodou. Zajá-
sali, že se jim hodí do portfolia.

Čím začínáte práci na novém prv-
ku, nakreslíte si linii?

Já jsem duší konstruktér, a proto 
design chápu jako odpověď na daný 
problém, jako logickou konstrukci, 
která musí být chytrá a účelná. Ne-
mám rád kreativitu pro kreativitu. 
Když je něco hezké jen proto, aby 
to bylo hezké, tak to většinou nemá 
dlouhého trvání. Třeba ten věšák je 
zajímavý tím, že je strašně jednodu-
chý, je to pouze dřevěný hranol se 
zářezy. Mě se na té věci líbí funkční 
detail, technické řešení, třeba spoje-
ní dvou materiálů, kterým se to sta-
ne zajímavým. 

Kde vám nejčastěji přichází nové 
nápady?

Mě třeba velmi často ve sprše. 
Nebo když ležím. Když už člověk cí-
leně nepracuje. Já si to modeluju 
v hlavě a najednou vidím základ, tu 
logiku, detail, princip. Pak trvá ještě 
třeba tři měsíce, než odsekám balast, 
aby tam zůstalo to podstatné.

Takže z postele vstanete a jdete si 
nápad zaznamenat?

Když je to dobré, vstávám a jdu 
do pracovny. Tam třeba ještě hodi-
nu sedím a nápad promýšlím.

Jak vymýšlíte názvy svých děl?
To je někdy těžší než vymyslet věc 

samu (smích). Třeba u stolu s pro-
hlubní Mies je to pocta architekto-
vi Mies van der Rohe, ale součas-
ně je tam obsažen i výraz miska. Je 
to trochu hra se slovy. Název musí 
být jednoduchý, bez háčků a čárek. 
A musí znít.

Mají čeští designéři šanci uspět ve 
světě?

Konkurence je strašně silná, hroz-
ně moc nastupují designéři z Asie. 
V globálním měřítku za vámi musí 
stát velká firma. Jet či psát někam 
jako Padrnos z Česka, nemáte moc 
šancí. Moji mladší, ambicióznější 
kolegové se už přesunuli do Paříže, 
Londýna či Milána, nebo to plánují. 
Tím se jejich šance výrazně zvyšují. 
Dostat se do první světové ligy a dě-
lat pro top firmy se nikomu z Čechů 
mé generace nepodařilo.
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Zdarma jsou vždy levnější brýlové obruby.
Nevyčerpanou hodnotu dražších brýlových obrub 
nelze směnit za peníze ani další zboží.
Akce platí na všechny brýlové obruby.
Akce neplatí pro outlety FAOC Štěrboholy a Hlavní nádraží, Praha.
Slevy se nesčítají. Akce platí od 6. 1. do 2. 3. 2014. www.fokusoptik.cz

Kupte si jedny dioptrické obruby 
a druhými zdarma udělejte 

radost sobě nebo svým blízkým! 
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ZDARMA

NECH SE
POZVAT
NA BRÝLE
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RYCHLÁ 
PŮJČKA
Peníze ještě dnes!
I pro problémové klienty 

máme půjčku!

BEZ  POPLATKŮ
226 200 385Info linka 

8-20 hod.
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Jan Padrnos
•	narodil	se	1. 2.	1967,	žije	
a pracuje	v Třebíči	a v Praze
•	původní	profesí	strojní	
inženýr,	nyní	designér
•	koncem	devadesátých	let	
poprvé	představil	své	návrhy,	
účast	na	výstavách	v New 
Yorku a Miláně
•	roku	2000	zakládá	společnost	

Blackbox,	která	je	výrobcem	
části	jeho	návrhů
•	pravidelně	je	zván	na	
reprezentativní	přehlídky	
českého	designu	v zahraničí
•	je	zastoupen	v prestižních 

muzeích,	galeriích	
i soukromých	sbírkách
•	www.blackbox.cz

padrnosův ocelový objekt heavy industry a knihovna Neokubic (vpravo).
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