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Dvě akce se na třebíčském 
náměstí konaly během tří dnů, 
ani jedné nepřálo počasí. 

 Antonín Zvěřina

Dvě významné akce se uskutečnily 
v Třebíči, ve čtvrtek 11. září a v sobo-
tu 13. září. V prvním případě se jedna-
lo o tradiční Biojarmark, v pořadí už 
šestý. Ten získal za loňský rok krajské 
ocenění Skutek roku. V druhém pří-
padě šlo o tradiční Bramborobraní, 
které si dalo za cíl představit zejména 
tuzemský folklór. 

V prvním případě se na místo činu, 
tedy na Karlovo náměstí, dostáváme 

až těsně po obědě, či spíše - pro upřes-
nění - několik minut po poledni. Nej-
větší atrakce? Kromě možnosti stlou-
kání másla určitě Čokoautobus. Má za 
cíl upozornit lidi na možnosti pěsto-
vání kakaových bobů způsobem Fair 
trade, tedy bez zneužívání lidské pra-
covní síly. Lidé tam mohou podepiso-
vat petici, zájemci dostávají příslušné 
letáky s problematikou.

Začíná pršet 
Mraky nad Třebíčí se tváří zlověstně, 

a netrvá dlouho a na prostranství se 
začínají snášet dešťové kapky. 

„Škoda, taková akce by si zasloužila 

Tradiční Biojarmark a Bramborobraní 
si zasloužily letos lepší počasí

VYZKOUŠET si stloukat máslo vyu-
žilo při Biojamarku mnoho lidí.
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BRA MBOROVÁ polévka pod širým nebem chutnala i těmto dvěma seniorům.
 Foto: Antonín Zvěřina

lepší počasí,“ říká jedna z nakupujících,    
ale bohužel, nejen na ptáky jsme krát-
ký, jak zpívá Janek Ledecký, ale i na 
počasí. 

Po dva dny se počasí víc než opaku-
je. Dokonce dopolední to čtvrteční 
překonává. Přesto několik desítek lidí 
neodradí od návštěvy kulturního pro-
gramu. Odpoledne mohou pořada-
telé z městského kulturního střediska 
jásat. 

Dokonce ani meteoradary žádný 
déšť nepředpokládají, což pečlivě sle-
duje na mobilu ředitelka kulturního 
střediska Jaromíra Hanáčková. Po čtr-
nácté hodině nezastírá chmury. Nad 
Třebíčí se opět začíná vytvářet oblač-
nost hrozící dešťovou přeháňkou. 
Radar se k nelibosti účastníků Bram-
borobraní, kterých se už na Karlově 
náměstí sešla pěkná řádka, nemýlí. 

Tančící soubory to od předvádění 
umění neodradí. K dispozici mají kry-
tou tribunu, diváci musejí vzít za vděk 
úkrytem pod deštníky. Před pódi-
em potkáváme známého třebíčského 
muzikanta Jiřího Kalinu. Pozorně sle-
duje dění na tribuně. 

„Kdybych na něco takového narazil 
v televizi, okamžitě bych to přepnul, ale 
když to člověk vidí na živo, je to úplně 
jiný zážitek,“ svěřuje se.  

Blíží se patnáctá hodina, a pomalu se 
přesunujeme do východní části první 
poloviny náměstí, kde se každoročně 
rozdává zdarma bramborová polévka. 
A nerozdává ji ledaskdo, ale radní, v 
čele se starostou Pavlem Heřmanem, 
místostarosty Pavlem Pacalem a Marií 
Černou, a již zmiňovanou, nyní radní,  
Jaromírou Hanáčkovou. 

Bílé zástěry sluší i mužům, o tom 
není sporu. Zprvu to vypadá, že o 
polévku nebude zájem. Co nalévačům 

zbývá jiného, než se stát také vyvolá-
vači? „Bramborová polévka zdarma! 
S houbami!“ ozývá se od výdejních 
pultů a zákazníků přibývá.

Nechybí ani náměstek
A nechybí mezi nimi ani náměstek 

hejtmana Kraje Vysočina Libor Jou-
kl či radní Jana Fialová. Starší muž si 
dokonce přináší na náměstí ešus, aby 
polévku donesl i manželce. A polévka 
má úspěch, všichni, kdo ji ochutnali, ji 
bez patolízalství pochvalují.

Starosta Heřman láká k ochutnáv-
ce i nás. Bohužel, pro nás  brambory 
nejsou to pravé ořechové, a od pul-
tu nám přitakává místostarosta Pacal, 
který poznamenává, že je sní jen teh-
dy, když opravdu musí. Závěr? Nut-
no ocenit, že rozdávání polévky nikdo 
z vedení města nezneužil k propagaci 
před komunálními volbami.          

Křest knihy Industriální topografi e 
Kraj Vysočina se uskutečnil v sobo-
tu 13. října v bývalém areálu továr-
ny BOPO. Úvodní slovo pronesl 
starosta Třebíče Pavel Heřman. Při-
pomněl, že město už v devadesátých 
letech minulého století zachránilo 
unikátní památku židovskou čtvrť. 

„Nyní provádíme ve spolupráci se 
soukromými subjekty revitalizaci 
bývalé továrny,“ poznamenal. Věří, 
že po dokončení město Třebíč zís-
ká čtvrť, která bude prosperovat a 
umožní mu nové iniciativy. 

Iniciátor přestavby Boroviny 
Richard Horký netajil radost, že se 
nová kniha mapující průmyslovou 
architekturu a technické stavby na 
Vysočině koná právě v areálu býva-
lé koželužny a továrny na obuv Carl 
Budischowsky & synové, kterou 
vlastní.

Připomněl, že myšlenka na revitali-
zaci vznikla v roce 2002 a spousta li-
dí jí nevěřila. „Nakonec se nám poda-
řilo prosadit změnu územního plánu a 
přesvědčit další majitele objektů, aby 
se na realizaci podíleli,“ podotkl. 

Souhlasil s Heřmanem, že čtvrť 

KNIHA Industriální topografi e Kraj Vysočina se křtila v areálu BOPO.
 Foto: Antonín Zvěřina

V bývalé továrně se křtila kniha

nabídne celou řádku aktivit, ať již 
se jedná o interaktivní muzeum, či 
Dům dětí a mládeže, který se tam 
přestěhuje na přelomu roku. „Pevné 
věřím, že se areál stane další třebíčskou 
zajímavostí,“ poznamenal. 

Zdůraznil, že při revitalizaci se 
všichni ke všem stavbám chovají 
s pokorou, protože jednotlivé objek-

ty mají svého ducha, který chtějí 
zachovat. Za to se přimluvil i spolu-
autor knihy Benjamin Fragner. Mys-
lí si, že po dokončení se bude jednat 
o unikátní místo v celém Kraji Vyso-
čina. Knihu pak pokřtili náměstek 
hejtmana Kraje Vysočina Libor Jou-
kl a radní Jana Fialová.   -zt-

Otevřenou se srdce 
Již XI. ročník akce Otevřené památky 

a srdce pořádá ve čtvrtek 9. října Měst-
ské kulturní středisko v Třebíči pro kli-
enty z různých stacionářů. Program je 
určený i všem handicapovaným obča-
nům. Zahájení akce je naplánované, 
jako každý rok, na desátou hodinu v 
Zadní synagoze. Ani letos nebude chy-
bět pěkná pohádka. 

Tentokrát se jmenuje O stříbrné růži 
a zahrají ji žáci Václavského divadél-
ka při Základní škole Horka-Domky. 
Odpoledne čekají klienty prohlídky 
památek zapsaných na seznam UNES-
CO a zajímavý program v interaktivní 
expozici nazvané Cesty časem, která se 
nachází v zámeckém křídle. -zt-

Seminář se zaměří 
na náboženskost

Česká křesťanská akademie - místní 
pobočka Třebíč a Katolické gymnázi-
um Třebíč pořádají víkendový seminář 
MUDr. Mgr. Prokopa Remeše Spiri-
tualita, náboženskost a psychoterapie. 
Koná se od pátku 17. do neděle 19. říj-
na v učebně religionistiky Katolického 
gymnázia. -zt-


