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Na středověkém hradu Helfštý-
ně ze 13. století se poslední srpno-
vý víkend konal 34. ročník setká-
ní uměleckých kovářů pod názvem 
Hefaiston. 

Na největší setkání kovářů letos 
dorazilo 549 mistrů černého řemesla 
z 19 zemí světa. 

Kromě pravidelně nejvíce zaregis-
trovaných kovářů z Čech a Sloven-
ska měly bohatou účast jako každo-
ročně Německo, Rakousko a Itálie. 

Kromě dalších evropských států 
byl početnější skupinou zastoupen i 
Izrael. Přijeli i kováři z Kanady, USA 
a Austrálie.

Kováři, kteří se přihlásili k demon-
straci kovářského řemesla, předvádě-
li svoje dovednosti na místě. 

Měli k tomu k dispozici třináct 
výhní, na kterých během dvouhodi-
nového limitu vytvářeli práce pod-
le vlastního návrhu. Za celý víkend 
jich bylo zhotoveno 37. Kromě nich 
se v celém areálu hradu vystavovalo 
dalších 334 exponátů. 

Mezi návštěvníky, kterých festival 
kovářství navštívilo přes třináct tisíc, 
největší sympatie vzbudil Buvol od 
Jiřího Dudka. 

Mezinárodní devítičlenná komise  
vybírala nejkvalitnější práce v sedmi 
kategoriích. 

Ve dvou kategoriích žákovských 
prací byli oceněni žáci Střední prů-
myslové školy Třebíč, studujícím 
pod vedením učitelů M. Štěpánka, 
K. Kováče a L. Jana obory umělecký 
kovář a pasíř.

První cena v kategorii Šperky za 
soubor vystavených šperků Achát 
patří Aleně Svobodové. 

Stejnou cenu získal v kategorii Kla-
sické kovářské dílo Svícen Tomáš 
Vávra. 

Umělečtí kováři se na Helfštýně 
setkávají od roku 1981 vždy posled-
ní víkend v srpnu a propagují tam 
kovářské řemeslo.  -zt-

Třebíčští umělečtí kováři 
na hradě Helfštýně uspěli

Zástupci města v pátek 11. září slavnostně otevře-
li veřejná prostranství v Třebíči - Borovině. Revi-
talizace přibližně tří hektarů brownfi eldu v areá-
lu bývalé továrny BOPO trvala zhruba rok a dva 
měsíce a celková výše nákladů byla 41 milionů. 

Město pro revitalizaci získalo dotaci z Regionál-
ního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 
ve výši 70 procent, zbylých třicet procent hradilo z 
vlastních zdrojů. 

„Letos jsme zde již na několikátém slavnostním stří-
hání pásky a s každou další malou slavností v tom-
to areálu si osobně stále více uvědomuji, jak důležité, 
prozíravé a správné bylo rozhodnutí se do revitalizace 
pustit. Nesmírně si vážím těch, kteří revitalizaci celé-
ho areálu iniciovali. Byli to třebíčští podnikatelé a také 
moji předchůdci ve vedení města,“ zahájil slavnostní 
otevření starosta Pavel Janata.

„Dotace, kterou jsme na revitalizaci získali, byla 
přímo určena na podporu projektů, kde spolupracuje 
soukromý a veřejný sektor, a to bylo jako šité na míru 

právě naší Borovině. Vzniklo zde šest nových parkovišť 
s 93 parkovacími místy. Délka rekonstruované silni-
ce je 850 metrů, plocha nově založené či rekonstruo-
vané zeleně je téměř půl hektaru. V současnosti je zde 
zaměstnáno zhruba 200 lidí,“ shrnul fakta místosta-
rosta Pavel Pacal.

„V roce 2007, když se otevřel Regionální operač-
ní program na veřejná prostranství, za námi přišla 
Marie Černá s tím, že v Třebíči je zanedbaná oblast 
Borovina a že město vidí příležitost tuto část zvelebit. 
Marii Černou jsme odrazovali s tím, že nemůžeme 
podpořit veřejné prostranství, když ještě nežijí ty budo-
vy. V té době se namanul projekt Alternátoru a začal 
se rozvíjet projekt Domu dětí a mládeže. Začali jsme 
věřit tomu, že to Třebíč myslí vážně a že se to podaří,“ 
zhodnotila počáteční kroky Erika Štefl ová z Regio-
nálního operačního programu.

V areálu jsou zhotoveny kompletní nové inženýr-
ské sítě, dopravní napojení, doprovodná infrastruk-
tura - veřejné osvětlení, obnovené či nové chod-

níky, parkoviště, stezka pro cyklisty, plochy pro 
volnočasové aktivity, multifunkční a dětské hřiště, 
přírodní amfi teátr i ohniště pro zvýšení atraktivity 
lokality. 

Mezi další plány místních podnikatelů patří také 
vybudování supermarketu. Uvedl to Miloslav Pop, 
zástupce společnosti JMA s tím, že předběžná jed-
nání vede s řetězcem Billa. 

Richard Horký, fi rma TT S, zase plánuje do Boro-
viny přestěhovat sídlo svojí fi rmy a přestavět budo-
vu takzvaného Experimentu na 56 mezonetových 
bytů včetně 56 parkovacích stání. Budova společ-
nosti Selva shoes dostane novou fasádu a v plánu je 
také kavárna s cukrárnou.

Slavnostního otevření se zúčastnila také Simeo-
na Zikmundová, náměstkyně ministryně pro míst-
ní rozvoj, ředitel Vodárenské akciové společnosti 
Jaroslav Hedbávný, za Lesy ČR Aleš Rusek, majite-
lé pozemků v Borovině a další hosté. Ti všichni si 
na závěr areál prohlédli. -zt-

Veřejná prostranství jsou otevřená

Jan Antonín Baťa má v areálu bývalé-
ho podniku BOPO v Třebíči pamětní 
desku. Společně se starostou Pavlem 
Janatou a podnikatelem Richardem 
Horkým ji odhalila vnučka Jana Anto-
nína Bati Dolores Baťa. Ta do Třebíče 
přiletěla až z Brazílie. 

„Jsem velice rád, že všichni, kteří se 
podílejí na rekonstrukci bývalé továrny, 
nezapomínají na minulost,“ konstatoval 
Janata. Doplnil, že mezi tyto aktivity 
spadá i odhalení pamětní desky. „Mys-
lím si, že je to další krůček k celkové reha-
bilitaci této části Třebíče. Veliké poděko-
vání si zaslouží Richard Horký, který se o 
tento akt také zasloužil,“ poznamenal.

„Mám velikou radost, že jsem opět 
v Třebíči. A že Baťův duch tady stále ži-
je. Jana Antonína vychoval Tomáš Baťa 
a Jan se stal jeho pokračovatelem. Byli 
to lidé s velice pozitivní energií,“ řekla ve 
svém projevu Dolores Baťa. 

Zdůraznila také jejich vlastenectví a 
DOLORES BAŤA si pamětní desku na památku vyfotografovala.
 Foto: Antonín Zvěřina

Vnučka odhalila pamětní desku dědovi
lásku k rodné vlasti. „Věřím, že dědeček 
někde je, někde žije, i když od jeho úmrtí 
uplynulo padesát let. A že je velice spoko-
jený. Moc vám děkuji,“ podotkla.  

Následovala prohlídka komentova-
ná Horkým, který paní Dolores ukázal, 
co všechno se v areálu od její poslední 
návštěvy před dvěma a půl rokem změ-
nilo. Nastínil také příští kroky. Vzácná 
návštěva si nenechala ujít ani prostory 
Ekotechnického centra Alternátor. Pre-
miéru měl i dokument České televize o 
rodině Jana Antonína Bati.

Závěrečné slovo opět patřilo paní 
Dolores, která zavzpomínla na svého 
dědečka, jeho zakládání měst v Brazí-
lii, jeho vlastenectví, jeho krásný vztah 
k rodině a skrývaný stesk po své domo-
vině. Celé akce se zúčastnil také třebíč-
ský zastupitel Milan Šťástný. Dolores 
Baťa předal svoje maturitní vysvědčení. 
„Vyučil jsem se tady ševcem, takže to ode 
mě byla taková malá pozornost,“ uvedl.   

 -zt-

Na břehu Vltavy v centru Českého 
Krumlova najdete historickou krč-
mu U dwau Maryí. Je potěšením tam 
posedět. V zářijové nabídce Městské-
ho kulturního střediska najdete kon-
certy Marie Rott rové a Američanky 
Marylin Oliver. Bylo potěšením je 
vyslechnout. Rott rovou ve velkém sále 
Pasáže, Američanku při stolové úpra-
vě v Národním domě. Českou Marii 
za doprovodu folkové skupiny Neřež, 
zaoceánskou s triem jazzmanů. 

Neřež pro potřeby velkého koncertu 
rozšířili obsazení na sedm členů včet-
ně tradičního doprovázeče Rott rové, 
klávesisty Petra Freunda. Inspirátor 
evropského turné Marylin Oliver, hráč 
na hammondky Jan Kořínek, se nao-
pak místo své kapely Groove spokojil s 
účastí kytaristy Jiřího Mikšíčka a bube-
níka Tomáše Vokurky. 

Ústřední dvojice Neřež, Zdeněk 
Vřešťál a Vít Sázavský, se ukázněně 
podřídila tomu, že hlavní hvězdou 
večera je Marie Rott rová, a spokojila 
se  krátkým blokem svých novějších 
skladeb vesměs z alba Kolektivní vina. 

To na Kořínkovi, který s dlouhými 
zkadeřenými vlasy vyhlíží jako mla-

dý Mozart ve fi lmu Amadeus, bylo od 
prvního okamžiku znát, že si přijel do 
Třebíče zahrát a že bude se svými spo-
luhráči rovnocenným partnerem zpě-
vačce, která má vše dáno tím, že je pra-
neteří Muddyho Waterse. 

Marie Rott rová sice takovou perso-
nu mezi předky nemá, ale jako česká 
„Lady Soul“ to nepotřebuje. S výjim-
kou Marty Kubišové je jedinou zpě-
vačkou naší pop music, která si může 
stát za vším, co ve své kariéře uděla-
la. A tak si celkem lehce dovolí vzkří-
sit perlu Zuzany Navarové Já s tebou 
žít nebudu, stejně jako když jí Vít 
Sázavský nahradí Pavla Bobka v duetu 
S tím bláznem si nic nezačínej. 

A nikdy neudělá chybu podobně 
jako John Wesley Harding, jak jednou 
napsal Jiří Černý právě o Bobkovi. Tře-
bíčský koncert tak po několika přídav-
cích logicky skončil Bílým koněm, co 
pádí vlaku vstříc a nebylo v tom nic 
banálního. A americká Marie, přesněji 
Marylin? Jakkoli jí předcházela pověst  
další z mnoha královen blues, se vším 
repertoárem i výrazem to byla taky 
Lady Soul. Bylo potěšením se obou 
koncertů zúčastnit.  Milan Zeibert    

Chvála koncertů dvou Marií


