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Bilance loňského roku 
v oblasti kulturního dění v Tře-
bíči je víc než úspěšná. Svědčí 
o tom fakta, která poskytla Tře-
bíčským novinám v rozhovoru 
ředitelka městského kulturní-
ho střediska Jaromíra Hanáč-
ková. Prozradila i novinky 
letošního kulturního léta.

 Antonín Zvěřina
 
Co považujete v loňském roce za 

největší kulturní počin v Třebíči?
Rozhodně otevření Galerie Mistra 

Franty. Povedla se nám tak velká věc, 
že si troufnu říct, že po zápisu našich 
památek na seznam UNESCO v roce 
2003, je to další evropsky významná 
záležitost. Jednalo se o neskutečnou 
souhru okolností. O skvělou spolu-
práci s radnicí, o skutečnost, že se 
našly odpovídající prostory, protože 
nabídka Mistra Franty přišla o něco 
dřív.

 
Jak jste spokojená s návštěvností 

galerie?
Ukazuje se, že se jedná o života-

schopné zázemí nejen pro dílo Mis-
tra Franty, ale i pro klubové záležitos-
ti a rozličné besedy s nevšedními 
hosty. Mistr  Franta si hlavně přál, 
aby  luxusní prostory  nezůstaly bez 
návštěvníků.  Opakuji, z otevření 
mám obrovskou radost a jsem ráda, 
že se to nám  všem, co jsme se na 
tom podíleli, povedlo. 

 
V pondělí 16. března oslavil Mis-

tr 85. narozeniny, jak se vám osla-
va, i když bez jeho přítomnosti, 
líbila?

Myslím si, že to byla důstojná osla-
va. Mistr si přál, aby v den jeho nar-
ozenin byla galerie volně přístupná 
veřejnosti. Prostor galerie je uzpů-
sobený pro sezení a promítání. Lidé 
si mohli nejen prohlédnout Mis-
trovo dílo, ale vidět i půlhodinový 
snímek Frantův návrat na Vysoči-
nu. V ten den přišlo 315 návštěvní-
ků, z toho 176 studentů třebíčských 
středních škol. Oslava byla důstojná, 
přišli i představitelé radnice. Hned 
ráno jsem Mistrovi poslala fotografi e 
a přání. Byl moc rád, protože tahle 
galerie je jeho dítě.

 
Letní období se kvapem přib-

ližuje. Chystá kulturní středisko 
něco nového?

Chystáme programy v rámci Tře-
bíčského kulturního léta podle léty 
osvědčeného plánu. Letos Třebíč 
slaví 680 let od návštěvy krále Jana 
Lucemburského a syna  Karla, kteří 
městu přinesli nová městská práva, 
obdobná jako  mělo královské měs-
to Znojmo. Tento významný mez-
ník v historii Třebíče chceme lidem 
připomenout na Slavnostech Tří 
kápí. Ráda bych zrealizovala video-
mapping, což je populární hra svě-
tel a promítání na budovy, v našem 
případě na jižní stěnu zámku. Na 
scénáři pracujeme. K jednotlivým 
obrazům z historie města namlu-
ví komentář třebíčský rodák, herec 
Miloš Mejzlík. Bude to novinka a 

Třebíčské kulturní léto chystá novinky, 
centrum Pasáž deset let od otevření
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přiznávám, že se na ni hodně sou-
středím.

 
Co chystáte po Slavnostech Tří 

kápí?
Oslavu 10 let od otevření divadla 

Pasáž. Otevřeno bylo 9. září roku 
2005. Jedná se o velký třebíčský 
fenomén. Vzpomínám si, jak se ved-
ly řeči o tom, že je lepší rozestavené 
divadlo raději za deset milionů zbou-
rat, než ho dostavět a provozovat. 
Objevily se i prognózy, že to bude 
jen černá díra na peníze. Byla jsem 
tehdy u zrodu plánu provozu diva-
dla a těší mě, že tento model funguje 
doteď, a to velice úspěšně. V divadle 
se pořád něco děje, využitý je i foyer. 
Po deseti letech můžu s čistým svě-
domím říct, že je co oslavovat. Výro-
čí oslavíme koncertem Marie Rot-
trové. Aby si oslavu užili i lidé, kteří 
na koncert nepřijdou, uvidí  venku 
atraktivní světelnou show.

 
V Pasáži provozujete i kino. Bylo 

to dobré rozhodnutí?
Určitě ano. Původně se promítalo 

v Pasáži i v kině Moravia. Postupně 
diváků ubývalo a byla nutná digita-
lizace. Provoz kina se nakonec sou-
středil pouze do sálu v Pasáži. Kino 
je digitalizované a v rámci kulturní-
ho střediska vydělává slušné peníze.

 
Oživené židovské město bude 

i letos ve stejném rozsahu jako 
loni?

Samozřejmě. Oblíbené Oživené 
židovské město i Šamajim nemohou 
chybět. Jen doufám, že letos nebude 
tak hrozné vedro jako loni. V poled-
ne byly uličky prázdné, protože se 
v nich nedalo ani dýchat. Ožívaly až 
k večeru a v noci. Ale počasí neporu-
číme.

 
Přijede opět Jiří Čáslavský se 

svojí promítací maringotkou?
Na Karlově náměstí máme vždy 

v rámci kulturního léta Filmy pro 
Karla IV. Bohužel, pana Čáslavské-
ho se nám už nepodařilo přemluvit 
na letošní spolupráci. On už něko-
lik let hlásil, že skončí, ale ještě loni 
jsme ho přemluvili. On k nám jezdil 
velice rád. Letos v lednu se rozhodl, 
že prodá maringotku a plátno. Ješ-
tě nedávno jsem mu psala, zda si to 
nerozmyslel, ale zatím neodepsal.

 

Máte náhradní variantu?
Shodou okolností napsal starosto-

vi Pavlu Janatovi Pavel Čadík ze zná-
mé dvojice bratrů Čadíků, kteří mají 
svůj kinematograf. Vzpomněl si, že 
v roce 2000 promítali v Třebíči, a že 
to byl úžasný zážitek. Rád by se zase 
do Třebíče vrátil. Starosta mi jeho 
e-mail přeposlal a já mu hned ode-
psala. Od té doby jsme v jednání a 
vypadá to, že se trefíme do plánova-
ného termínu v červenci. Prozradím, 
že jednáme dokonce o přítomnosti 
rodáka Mirka Donutila a také Bolka 
Polívky. Možná přijedou i další zná-
mé osobnosti z Brna, zkrátka kama-
rádi Pavla Čadíka. Úplně největší 
radost jsem měla z toho, když mě 
Pavel Čadík požádal, zda by se mi 
podařilo pozvat Jiřího Čáslavského, 
aby některý večer promítali spolu. 
Věřím, že pan Čáslavský bude rád a 
že pozvání přijme.

 
Odbočím od kulturních pořadů. 

Plánuje se revitalizace Karlova 
náměstí. Budete mít z pozice ředi-
telky kulturního střediska mož-
nost k tomu něco říct?

Už proběhla spousta různých pří-

pravných jednání a zatím jsem vž-
dy k nim byla pozvaná, a měla mož-
nost k tomu říct svoje připomínky a 
požadavky. Na radnice je i vizualiza-
ce studie náměstí. Největší problémy 
máme s elektrickým proudem, který 
zejména při vánočním náměstí čas-
to během programu na pódiu vypa-
dává. Jeden zdroj už nestačí, potře-
bujeme dva. Ideální by bylo i stálé 
pódium a my nemuseli utrácet pení-
ze za jeho stavění několikrát do roka. 
Obávám se ale, že tohle moje přání 
neprojde, vzhledem k historickému 
rázu našeho náměstí.

 
Už jsme se jednou spolu bavi-

li o promenádních koncertech na 
náměstí. Budou někdy reálné?

Tuhle roli v současné době ve vel-
ké míře přebírá základní umělecká 
škola. Chystá akci Rozeznělá Třebíč, 
která se odehraje nejen na náměs-
tí, ale na různých místech ve městě. 
Škola připravuje také svoje oslavy 
v Pasáži formou promenádních kon-
certů. My jsme nebyli příliš zvyklí 
na veřejnou prezentaci „zušky“, ale 
v poslední době „táhne na bránu“ a 
já této škole moc fandím.

 
Jak funguje spolupráce s ostatní-

mi kulturními subjekty?
Velice dobře. Vidíme to zejména 

v době konání Třebíčského kulturní-
ho léta. Zapojují se i soukromé orga-
nizace, neziskovky. I když se v jeden 
den koná několik akcí, diváci si tu 
svoji najdou. Nabídka programů je 
tak široká, že nelze sestavit plán akcí, 
abychom si vzájemně, lidově řečeno, 
nelezli do zelí.

 
V závěru loňského roku jste ote-

vřeli Tourist-point a rozhlednu na 
Pekelňáku. S příchodem jara jis-
tě očekáváte velké využití nových 
atrakcí pro turisty.

Moc se na to těším, protože tohle 
tady chybělo. Často se stávalo, že na 
informační centrum dorazili turis-
té na kolech a neměli ho kde uložit 
včetně batohu, aby mohli navštívit 
naše kulturní památky. Pracovnice 
„íček“ se jim snažily vyjít vstříc a tak 
měly za zády plno batohů a často i 
kola. Znamenalo to převzít odpověd-
nost za všechno, co převzaly. Koneč-
ně máme pro turisty zázemí, kde si 
osobní věci zamknou do skříňky. 
Turisté určitě ocení i možnost ospr-
chování se po cestě. Rozhledna už 
stihla i přes zimní období ukázat, že 
je životaschopná. Pravidelně tam 
jezdíme uklízet a svážíme odpadky a 
je vidět, že je tam živo. Na rozhlednu 
jsem opravdu pyšná.

 
Jaká byla loni návštěvnost turis-

tů ve městě?
Zlepšili jsme se zhruba o dvě pro-

centa. Od roku 2011, kdy jsem se 
vrátila a týmy na „íčkách“ se do toho 
pořádně obuly, návštěvnost mezi-
ročně stoupla až o dvacet procent. 
Současný nárůst už je už nižší, musí-
me přicházet stále s novými nápady.  
Věřím ale, že zázemí Tourist-pointu 
a rozhledna vykonají letos své.


