
STRANA  14 TN - KVĚTEN 2016Rozhovor

Vernisáž výstavy ze života 
Boroviny se uskuteční v Alter-
nátoru  v prostoru bývalé 
kotelny závodu BOPO v úterý 
3. května od 17 hodin. Hostem 
bude fotbalový internacionál 
Ivan Novák, říká pořadatel 
Milan Krčmář. 

 Antonín Zvěřina

Jak tento nápad vznikl?
Původně jsme měli v plánu uspořá-

dat výstavu Proměny borovinského 
areálu. 

Chtěli jsme ukázat, jak to tady 
vypadalo kdysi a jak to vypadá dnes. 
Tato myšlenka narážela na několik 
problémů.

Dnes se dají jen těžko vyfotit 
ze stejného úhlu původní záběry. 
Někde v tom bránily vzrostlé stro-
my, někdy nová stavení. Často jsme 
ani nevěděli, co na původní fotce je. 
Pár fotek jsme sice měli, ale asi by to 
nebylo to pravé.

Takže před vámi stál zcela jiný 
úkol. 

Měl jsem k dispozici opravdu 
spoustu fotek. Na jedné z nich byla 
skupinka dětí. Ukázal jsem ji po mai-
lu tátovi, Boroviňákovi  s otázkou, 
nepoznáváš se tam? Odpověděl mi, 
já se tam poznat nemůže, to je třída 
strejdy Fany. 

Co vás v té chvíli napadlo?
Že použít tyto fotky bude mnohem 

zábavnější. Takže jsme téma změ-
nili, stavba Boroviny jako továrny i 
čtvrti zůstane zachovaná, ale spíš se 
zaměříme na lidi. Návštěvníci budou 
poznávat sebe, ale i svoje maminky, 
tatínky, dědečky, babičky či známé. 

Využil jste svého tatínka?
Říkal, že má doma ještě nějaká dal-

ší fota. Začal jsem je prohlížet a byly 
tam fotografi e ze školek a škol, z růz-
ných sportovních oddílů. To mě 
inspirovalo, že jsem začal oslovovat 
další lidi. V Borovině se hrálo diva-
dlo, byl tady orchestr, Borovina žila.

Kdo byl dalším vaším úlovkem?
Šel jsem za Milanem Kotíkem, 

bývalým místostarostou, který 

POŘADATELÉ se těší, že návštěvníci výstavy doplní informace o lidech na foto-
grafi ích. Foto: archiv výstavy

Výstava přiblíží Borovinu a Boroviňáky

BOROVINSKÁ kapela byla velice populární. Foto: archiv výstavy 

TAKÉ tato historická fotka se objeví na vernisáži života Boroviny.
 Foto: archiv výstavy

v Borovině dělal mnoho věcí do kul-
tury, do hudby, do divadla. Potřebo-
val jsem identifi kovat jednu fotku, 
ale on jako kdyby na mě čekal, i když 
jsem přišel neohlášený. Začal vyta-
hovat stará alba s hudbou, s diva-
dlem, s plakáty, co se tady hrálo. Byla 
to velice příjemná spolupráce stej-
ně jako s nynější zastupitelkou Julií 
Dolejší.     

Přece jen, Borovině také vládnul 
sport. 

Samozřejmě, nejen fotbal či hokej, 
ale také se tady boxovalo, hrály 
kuželky. Asi největší úspěchy zažíva-
la česká házená, na zápasy chodily 
stovky lidí. Dorostenky byly mistry-
ně republiky, ženy třetí.

Takže jste asi hledal dalšího 
pamětníka. 

Požádal jsem o spolupráci dlouho-
letého příznivce házené, Františka 
Musila. Ten mě poskytl další fotky. 

Neříkejte, že se vám nepodařilo 
oslovit někoho opravdu význam-
ného.

Tak to byl Ivan Novák, který tady 
hrával fotbal i hokej, a pak odešel do 
Dukly Praha, se kterou spojil celou 
svou sportovní kariéru. 

Dostal se i do reprezentace a může 
se pochlubit, že hrál na Maracaná 
proti nejlepšímu světovému fotbalis-
tovi Pelému. Poslal nějaké materiály, 
fotku i z utkání proti Pelému, a slíbil, 
že na vernisáži promluví. 

Tato výstava bude konečnou sta-
nicí?

Stane se předzvěstí větší akce, kte-
rá se chystá na 3. září. Bude se jed-
nat o rozšířenou výstavu, uvidíme, 
co nám lidi všechno přinesou. Už 
jsem mluvil o účasti s herci Jiřím 
Pechou, s Milošem Mejzlíkem, kteří 
účast přislíbili. Dále chceme pozvat 

eurokomisařku Věru Jourovou a zpě-
vačku Věru Nerušilovou. Ta se sice 
v Borovině nenarodila, ale rodina se 
sem přistěhovala a celé její mládí je 
spjaté s Borovinou. 

Jak bude tato výstava, tedy ta, 
která začne v květnu, rozsáhlá?

Jedná se o čtyřiadvacet panelů. Na 
každém panelu budou  dvě nebo tři 
fotky, možná i čtyři. Ve foyer Alter-
nátoru bude třetina panelů se skupi-
novými fotkami a tvářemi známých 
osobností, a možná něco z toho 
sportu. V podlaží budou panely o 
tom, jak se Borovina stavěla, a ve tře-
tím patře, kde je ukázka strojů z fab-
riky, tam budou snímky ze závodu. 

Jak plánujete propagaci?
Samozřejmě přes média, máme 

připravené plakátky, které budou 
vyvěšeny na různých místech. Věří-
me i v ústní předávání informace, že 
se něco takového tady chystá. 

V borovinské továrně pracovalo 
zhruba pět tisíc lidí i z okolí, oslo-
víte i je?

Pokusíme se rozvést plakátky po 
nejbližších obcích, ale svoji roli 
určitě sehrají média. Výstava potr-
vá zhruba do konce listopadu, takže 
každý bude mít šanci ji navštívit. 

Těch materiálů bude určitě 
spousta, co plánujete v budoucnu?

To je otázka, jak v nápadu pokra-
čovat. Třeba se nám podaří něco 
vymyslet.

Počítáte i s výstavou nějakých 
předmětů? 

I s tím počítáme. Budeme rádi za 
vše, co nám lidi přinesou. Materiá-
ly naskenujeme a vrátíme, nebo vrá-
tíme později. A chci jen upozornit, 
že přivítáme předměty i z jiných tře-
bíčských továren, které v budoucnu 
také využijeme. Fotky ale prozatím 
spíš z Boroviny. 

Jak s dopravou na vernisáž?
Začíná v 17 hodin. Autobus měst-

ské hromadné dopravy odjíždí 
z Karlova náměstí v 16.30 hodin a 
zastavuje přímo před Alternátorem  
v 16.41 hodin. Jedná se o autobus 
číslo pět. 

Co byste chtěl říct na závěr?
Některé lidi jsme na fotografi ích 

nepoznali, takže na výstavě budou 
návštěvníci mít možnost psát do 
pamětní knihy, zda někoho na 
fotkách nepoznali, případně kde a 
kdy byly fotografi e pořízené.

A úplně na závěr chci upozornit, že 
výstavu pořádá spolek Ekobioener-
go, který je zřizovatelem Alternáto-
ru, a že moc děkujeme předsedovi 
Ekobioenerga Richardu Horkému, 
že tyto aktivity týkající se Boroviny 
podporuje.

Milan
Krčmář


