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Areál bývalé továrny BOPO na 
konci června ožil novým třebíč-
ským veletrhem Fortel. Hlav-
ním organizátorem se stal Petr 
Šmejkal z okresní hospodářské 
komory, který se s Třebíčskými 
novinami podělil o svoje zkuše-
nosti.

 Antonín Zvěřina

Kdy vznikl nápad uspořádat veletrh 
Fortel?

Na přesné datum už si nepamatu-
ji. Bylo to někdy na počátku letošního 
roku. Základní impulz vznikl při kon-
taktu se střední průmyslovou školou 
technickou, jejíž vedení o výstavě nebo 
veletrhu fi rem uvažovalo. Nové vede-
ní Okresní hospodářské komory má 
zájem o rozvoj Třebíče i celého okresu, a   
tak jsme se dohodli, že se toho nápadu 
ujmeme a připravíme veletrh vlastními 
silami. Samozřejmě s pomocí nejen této 
školy, ale mnoha dalších subjektů. 

Proč jste si vybrali název Fortel?
Věděli jsme, že veletrh musí mít pro 

přitažlivost jednoslovný název. Příkla-
dem nám byl veletrh  Didacta, který si 
získal poměrně velkou popularitu a má 
hodně návštěvníků i vystavovatelů. Celý 
náš veletrh se nese kolem práce a hod-
not, které lidem přináší. Zdálo se nám, 
že slovo fortel vystihuje to, o co nám jde. 
Jak okresní hospodářské komoře, tak 
školám s technickým zaměřením. 

Můžete to přiblížit?
Dnes se děti často vzdělávají v obo-

rech, které jsou těžko uplatnitelné na 
trhu práce. Na druhou stranu je tady řa-
da fi rem, které mají zájem o kvalifi kova-
né pracovníky s technickým zaměřením. 
Chtějí svoje provozy rozšiřovat a toto 
jim v tom brání. 

Co se s tím dá dělat?
Osobně nad tím přemýšlím již dlouho 

a dospěl jsem k názoru, že slovo práce 
nemá potřebnou váhu. Rodiče přichá-
zejí domů z práce rozladění a před dětmi 
to neskrývají. Ty získávají pocit, že práce 
je něco špatného, nepříjemného. Je velká 
škoda, že děti místo získávání manuál-
ní zručnosti nad stavebnicemi, při opra-
vách bicyklů a mopedů sedí u počítačů a 
tabletů. To jim určitě neprospívá a záro-
veň jim to ztěžuje budoucí život, kdy si 
nebudou umět doma ani vyměnit žárov-
ku. Naše generace přece jen k práci měla 
blíž a nezískala k ní lhostejný postoj jako 
mnohé dnešní děti. Myslím si, že manu-
ální práce má často větší cenu než kance-
lářská, čímž se nikoho nechci dotknout. 

Takže proto název Fortel?
Ano, aby zapůsobil na děti a celou 

veřejnost, že práce není nic špatného. 
Pracovat manuálně může poskytovat 
radost a uspokojení a pro společnost i 
pro náš region a zemi je to důležité. To 
by se mělo odrazit i na žebříčku spole-
čenských hodnot. Musíme si uvědomit, 
že dnes se i pro pracovníky v regionál-
ních podnicích mění podmínky a  uplat-
nění, zaměstnanec se může učit cizí řeči, 
mnohé třebíčské podniky exportují po 
celém světě, takže často není problém 
vycestovat i mimo Evropu. To, spolu 
s bohatým kulturním a volnočasovým 
vyžitím, umožňuje v Třebíči strávit plno-
hodnotný a příjemný život.   

Proč jste si vybrali k pořádání vele-
trhu areál v Borovině?

SOUČÁSTÍ veletrhu Fortel se stalo otevření ekotechnického centra. Jeho vznik 
inicioval třebíčský podnikatel Richard Horký (vlevo).  Foto: Antonín Zvěřina

Veletrh nabídl vzdělávání i zaměstnání

Tento areál má pro Třebíč a celé Tře-
bíčsko historický význam. Jednalo se o 
továrnu, která spolu s Jadernou elektrár-
nou Dukovany významně ovlivnila roz-
voj města. Pracovalo tam několik tisíc 
lidí a na to muselo navazovat ubytování, 
služby, infrastruktura a podobně. S his-
torií továrny jsou spojené osudy mnoha 
rodin. Pro podnikatele má symbolický 
význam. Tam kráčely dějiny průmyslu 
v Třebíči. Rozhodně nám není lhostej-
ný osud nejen této továrny, ale i dalších, 
které v Třebíči z nejrůznějších důvodů 
skončily. Nyní se do borovinského are-
álu vrací život, byť v jiné podobě, než 
tomu bylo dříve. To byl důvod, proč js-
me zvolili právě toto místo, i z hlediska 
prostorového. 

Můžete nastínit ještě další výhody?
Určitě nám nahrálo, že místo neby-

lo průjezdné. Lidé se tam mohli volně 
pohybovat. Mohli si také prohlédnout, 
jak se celý areál mění a jak se moderni-
zuje. Došlo tam také k souběhu s něko-
lika dalšími akcemi. Město představilo 
revitalizovaná veřejná prostranství, ote-
víralo se ekotechnické centrum ALTER-
NÁTOR a my jsme pořádali veletrh. 

Máte představu, kolik přišlo lidí?
V pátek areál navštívilo dva tisíce osob 

a v sobotu čtyři a půl tisíce lidí. Myslím 
si, že na Třebíč je to dobrý výsledek. 

Jak jste oslovovali jednotlivé vysta-
vovatele?

Musím přiznat, že to pro nás na počát-
ku byla velká neznámá. Ujal jsem se 
vedení organizačního týmu a ze začát-
ku jsem měl dost neklidné spaní. Těsně 
před veletrhem samozřejmě také. Velice 
nám pomohly osobní kontakty na ředi-
tele a majitele fi rem. Většinou se jedna-
lo o členy okresní hospodářské komo-
ry. Nastínili jsme myšlenku, že se jedná 
o srdeční záležitost podnikatelů a fi rem 
z Třebíče a okolí. Chceme dát regionu 
a městu najevo, že nám záleží na jeho 
budoucnosti. Chceme prosperovat, ale 
zejména zaměstnávat místní lidi. 

Takže to je jedna z možností, jak na 
to upozornit?

Nám není jedno, že z města každoroč-
ně odchází stovky lidí. Většinou se jedná 
o mladou generaci. Chceme tento trend 
minimálně přibrzdit. Veletrh měl ukázat, 
že není nutné z regionu, z města odchá-
zet, že tady práce je. Firmy, které jsme 
oslovili jako první, se za tuto myšlenku 
bez výhrad postavily. To považujeme za 
velice důležité. 

Máte už nějaké ohlasy?
Učinili jsme si průzkum spokojenosti, 

ti, co nám odpověděli, vyslovili spoko-
jenost. Myslím si, že míra spokojenos-
ti je na úrovní 75 procent. Jednalo se o 
první ročník, určité problémy se vyskyt-
ly, ale žádné zásadní. To hodnocení nás 
naplňuje pocitem optimismu, fi rmy 
nám říkají, že až bude další ročník, urči-

tě se ho zúčastní. Chceme také s odstu-
pem času celý veletrh vyhodnotit a 
dohodnout se, jak často by se měl konat. 
Osobně se nyní přikláním k dvouletému 
intervalu. 

Byla výhoda, že v areálu se nachází 
Dům dětí a mládeže?

Samozřejmě Den dětí, který se konal 
v sobotu odpoledne, nám s návštěvností 
pomohl. A také naopak. Věděli jsme, že 
nějaký doprovodný program je třeba při-
pravit. Dohodli jsme se s Domem dětí a 
mládeže právě na dětském dnu. V areálu 
se uskutečnila dřevorubecká show, konal 
se jarmark, ukázala se řemesla. To všech-
no přispělo k návštěvnosti a musím 
zdůraznit, že nám také přálo počasí. Jen 
bych chtěl doplnit, že Dům dětí a mlá-
deže má podobnou roli jak veletrh For-
tel. Probouzet v dětech hravost, soutěži-
vost, manuální zručnost.  To vše lze najít 
v kroužcích, které DDM celoročně pro-
vozuje.  

Máte už představu, co byste do areá-
lu ještě chtěli přinést?

Samozřejmě nechci pominout všech-
ny, kteří se na přípravě a organizaci podí-
leli, ale osobně jsem celou akci zaštiťoval. 
Každý den jsem měl popsaný arch papí-
ru, co je potřeba ještě zařídit. Dopravní 
značení, parkování, veřejná WC, ostra-
hu a mnoho dalšího. Proto si nedo-
vedu představit, že bychom tuto akci 
ještě rozšiřovali. Na druhou stranu se 
příště nebude otevírat ALTERNÁTOR, 
a to musíme něčím nahradit. Víme, že je 
důležité veletrh něčím okořenit. Určitě 
nad tím budeme přemýšlet. Můžu slíbit, 
že zcela jistě připravíme pro návštěvníky 
nějaké překvapení.    

Byl jste hlavní organizátor, neměl 
jste chuť s tím někdy praštit?

Pocity se mně míchaly z minuty na 
minutu, později i ze vteřiny na vteřinu. 
Občas jsem propadal zoufalství, říkal 
jsem si, vypni telefon a někam daleko 
odleť. Ale člověk má pocit odpovědnos-
ti a také hrdost, že něco takového zvlád-
ne, když na sebe tu roli vzal. Chtěl jsem 
ukázat, že sedět s rukama v klíně ničemu 
nepomůže. Že je třeba pro město, ve kte-
rém žiji, něco učinit. Dát určitý příklad. 
Třebíč si to zaslouží, je to krásné město, 
žijeme tady rádi, máme tady úžasnou 
možnost vyžití ve volném čase, ojedinělé 
památky, chce to, aby lidé, kteří tady žijí, 
měli v sobě víc pospolitosti a hrdosti na 
toto město. Je na nás, abychom v městě 

a regionu skutečně žili. Ne jen bydleli... 

Měl jste takový pocit při organizo-
vání veletrhu?

Mnozí podnikatelé zejména z vedení 
okresní hospodářské komory poskyt-
li svoje lidi a svoji techniku ve prospěch 
veletrhu. Někdo dovezl stánky na jar-
mark, další půjčil prodlužovací kabely, 
všichni lidé v týmu táhli za jeden pro-
vaz. Takže ano, a potěšilo mě, že s myš-
lenkou udělat něco pro Třebíč a region 
nejsem sám.

Na začátku jste se vyjádřil k hodno-
tě slova práce, můžete k tomu ještě 
něco sdělit?

Nevím, zda dochází v této otáz-
ce k nějakým změnám. Také nemohu 
posoudit, jak to chodí v jiných fi rmách, 
protože detailně znám jen tu svoji. 
Osobně si myslím, že je tady prostor pro 
zlepšení na obou stranách, tedy zaměst-
navatel, zaměstnanec. Zaměstnavatelé 
by si měli sáhnout do svého svědomí, 
zda se často ke svým pracovníkům 
nechovají nadřazeně, zda jim neuklá-
dají víc práce, než kolik mohou zvlád-
nout. Každý rozumný podnikatel by 
si měl uvědomit, že bez zaměstnanců 
nemůže existovat. Na druhou stranu 
pracovníci by si měli vybudovat ke 
svému podniku, fi rmě vztah, protože 
v ní mohou často strávit velkou část 
života, a ta by měla být pokud možno 
příjemně strávená. 

Takže slovo práce?
Musíme si uvědomit, že práce je 

nedílnou součástí našeho života. Mys-
lím si, že člověku, který nepracuje, ně-
co musí chybět. Jsme tady proto, aby-
chom kromě spánku vyvíjeli nějakou 
aktivitu. Pokud se nabízí šance denní 
aktivitu proměnit v obživu, je to zcela 
přirozené. Nespokojení zaměstnanci 
mají vždy šanci něco změnit. Přemýš-
let, zda ten odpor k práci není v nich. 
Je třeba jednat i s vedením fi rmy, urči-
té věci si vyjasnit. Myslím si, že lidem 
v tomto směru chybí odvaha své pro-
blémy řešit. Něco změnit, když se cítí 
být nespokojeni. Třeba si i najít jinou 
práci a jít za tímto cílem. Lidé si mys-
lí, že práce je úděl, což není tak docela 
pravda. V okolním světě je běžné, že lidé 
vystřídají za život několik zaměstnání. 
Nemají z toho hrůzu, že selhali. Stejně 
tak je běžné za prací dojíždět. Veletrh 
Fortel by do budoucna mohl nabídnout 
i diskuze na toto téma. 

Petr 
Šmejkal


