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Kalendář, pokřtěný na Srazu 
Boroviňáků, měl několik kmot-
rů a sklidil pochvaly. 

 Antonín Zvěřina

Součástí setkání Boroviňáků byl také 
křest kalendáře s motivy Boroviny. 
První kmotrou se stala eurokomisařka 
Věra Jourová. Připomněla, že v továr-
ně na výrobu obuvi a ponožek praco-
val její dědeček, což byl velký Baťovec.  

„Obdivuji, co se tady za pár let poda-
řilo vybudovat,“ netajila. Připomně-
la, že nejvíce kamarádů, i rodinu, má 
v Třebíči. Jako dalšího kmotra si Petr 
Palovčík pozval na pódium radní Kra-
je Vysočina pro školství Janu Fialovou. 

„Jaký mám vztah k Borovině? V tom-
to areálu jsem pracovala. V tomto areálu 
jsem nastoupila do prvního zaměstnání. 
A na to se nezapomíná,“ vysvětlila. Při-
pustila, že má mnoho vzpomínek, ale 
nejvíce se jí vybavují skvělí lidé, kteří jí 
v začátcích pomohli.

Správné věci 
„U Bati platilo, že se ty správné věci 

dělaly správným způsobem. O to se 
musíme snažit i my, politici,“ odpovědě-
la Jourová na otázku, zda si z prostředí 
továrny něco odnáší. 

Dalším kmotrem se stal místosta-
rosta Třebíče Pavel Pacal. „Můj vztah 
k Borovině vyplývá ze vztahu malého 
chlapce ke svému dědečkovi. Dědeček 
Karel Stručovský tady pracoval ještě za 
Bati a pokračoval i po válce. Čekával 
jsem na něj každý pátek u hlavní brány a 

odjížděl jsem s ním na venkov do Výčap,“ 
nastínil.

Přiznal, že v současné době je rád, že 
z pozice místostarosty může říct, že se 
prostor začal revitalizovat za pomo-
ci města. Upozornil, že jeho dědeček 
měl v pracovní knížce i nucený pobyt 
v uranových dolech a jeho vztah k 
prvorepublikové továrně a později k 
znárodněné to poznamenalo.  

Kmotrem se stal také herec Jiří Pecha 
a k pódiu ho provázel potlesk. „Boro-
vina, to je moje dětství a dneska hlavně 
vzpomínám,“ podotkl. Upozornil, že 
od jeho odchodu do Brna uplynulo 
padesát let. 

Připustil, že trému mívá, ale tako-

vou, jak kmotr kalendáře, který stojí 
před tolika lidmi, tak takovou ne. „Ble-
kotám, protože mám špatné spojení mezi 
myšlenkou a slovem,“ připustil. 

Netajil i rošťárny, kdy plivali učite-
li ve škole na noviny či házeli z želez-
ničního mostu na silnici na auta drny. 
„Bolek Polívků mně vždycky říká, když 
zapomenu text a omlouvám se a říkám, 
že jsem blbej, ty nejsi blbý, ty jsi intelektu-
álně plašší,“ usmál se Pecha. 

A vybavil si ještě jednu příhodu, 
jak se tatínek s kamarády na Mikulá-
še převlékal za čerta. „Oni se vždycky 
spráskali, takže si řekli, že nebudou pít, 
a dali mně takovou velkou konvičku, asi 
pětilitrovou, já jsem za nima chodil, a 
oni všechny ty kořalky slívali dohroma-
dy. Když byla plná, utíkal jsem domů, 
tam to brácha přelil do demižónu, oni mi 
řekli, kde budou, a já zase spěchal zpát-
ky. Naplnili jsme demižón a do Silvestra 
se to pěkně uleželo a na Silvestra každej 
jako vstupný dostal z demižónu hořči-
čák a nikdo se do zábavy nemusel nutit,“ 
vyprávěl Pecha. 

Novodobý Baťa
„Křest kalendáře už je na spadnutí, 

ale nemůžeme opominout člověka, který 
za celou přeměnou bývalé továrny sto-
jí,“ pozval Palovčík na pódium pod-
nikatele Richarda Horkého. Moderá-
tor připomněl, že soukromý sektor do 
areálu investoval dosud 323 milionů 
korun, dalších 67 milionů korun měs-
to s využitím evropských dotací.

„Při nedávné návštěvě Třebíče preziden-
tem Milošem Zemanem zazněla z prezi-

dentových úst myšlenka, že Richard Hor-
ký je novodobým Baťou,“ poznamenal 
Palovčík. Horkého se pak optal, zda to 
není příliš velký závazek. 

„Je to velký, významný a závažný záva-
zek. Když jsem s touto myšlenkou, tedy 
revitalizací areálu přišel, někteří si mysle-
li, že se jedná o utopistickou až bláznivou 
myšlenku, že se z tohoto prostoru dá udě-
lat plnohodnotná městská čtvrť. To bylo 
před šestnácti lety,“ připomněl Horký.

Doplnil, že dnes každý může vidět, 
jakou proměnou už areál prošel. 
„Plánovali jsme celou úpravu na dva-
cet let. Máme ještě čtyři roky, abychom 
to dokončili a pevně věřím, až se tady 
potkáme v roce 2020, tak areál bude 
dokončený, obydlený, osídlený,“ zdůraz-
nil Horký. 

Neopomněl poděkovat za spoluprá-
ci městu Třebíč. „Je to partnerství, kte-
ré se dnes bere v republice jako příklad-
né, kdy se dají takové areály znovu oživit 
a zachovat historická hodnota. Už jen 
z toho titulu, že areál poskytoval práci 
mnoha Třebíčákům,“ upozornil Horký.

Na závěr křtu každý kmotr pronesl 
svoje přání. Věra Jourová: „Popřeji, aby 
zmizel z kalendáře název Stará Borovi-
na, ale v roce 2020 tam byl velký nápis 
Nová Borovina.“ Jana Fialová: „Areálu 
přeji, aby mu to za čtyři roky slušelo a byl 
ještě hezčí, než je dosud.“  

Pavel Pacal: „Přeji Borovině, aby se už 
nikdy neopakovala situace, která nastala 
v devadesátých letech minulého století, a 
aby areál vzkvétal.“ Na závěr přání Jiří-
ho Pechy: „Borovino, nezahyň!“ 

MILAN KRČMÁŘ představuje kalen-
dář o historii borovinské továrny.
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„Borovino, nezahyň!“ zvolal herec Pecha

Sraz Boroviňáků navštívi-
ly stovky lidí, ohlasy byly od 
všech pochvalné.

 Antonín Zvěřina

Sraz Boroviňáků patřil k největším 
akcím, které se v září v Třebíči usku-
tečnily. A tam nesmíme chybět. Do 
areálu bývalé továrny se vydáváme 
několik minut po půl desáté ráno. Ofi -
ciální zahájení je naplánováno na desá-
tou hodinu, křest kalendáře na jede-
náctou. 

Procházíme fabriku a dnes, možná 
víc než kdy jindy, si uvědomujeme, 
že podstatná část prošla zásadní změ-
nou. Jdeme areálem směrem ke kotel-
ně, před ekocentrem Alternátor je vše 
nachystané na příval účastníků srazu, 
lidí je tam zatím poskrovnu.

Ještě před tím se zastavujeme s členy 
divadelního souboru Ampulka, kte-
ří pro návštěvníky připravili několik 
zábavných scének. A to už se vítáme 
s prvním z ofi ciálních hostů, euroko-
misařkou Věrou Jourovou. „Nebudu 
tady celý den,“ svěřuje se. A zdraví se se 
svými známými. 

V zajetí známých
Na parkoviště přijíždí automobil a z 

něj vystupuje známý herec Jiří Pecha. 
Okamžitě je v zajetí několika lidí, pro-
stranství už se zalidňuje. Ti mu ukazují 
dobové fotografi e, některé osoby he-
rec poznává, u některých si musí vyjas-

nit, odkud je zná. 
Chybět nemůže Ivan Novák, česko-

slovenský fotbalový internacionál, kte-
rý to dotáhl až do reprezentace a na 
slavném brazilském Maracaná si zahrál 
i proti světové fotbalové legendě Pelé-
mu. Novák hodně času tráví se svým 
kamarádem Milanem Jurdou. 

První jízda turistického vláčku, 
naplánovaná na desátou hodinu, se 
poněkud opozdila. Nakonec usedáme 
na lavice ve vagónech, proti nám Jiří 
Pecha s manželkou, k herci si přisedá 
Ivan Novák. Vedle nás povídavá paní, 
takže z historie továrny se nedozvídá-
me zhola nic. První zastavení nazna-
čuje konec první světové války, další 
nástup okupace.  

Německá hlídka nás prověřuje, Jiří 
Pecha reaguje po svém. „Ich bin trotl,“ 
představuje se. Další zastavení připo-
míná začátek padesátých let minulé-
ho století, kdy továrna byla znárodně-
na. Projev na prvního máje je opravdu 
peprný, představitel, principál Ampul-
ky Michal Miki Lukáč, ho za den opa-
kuje zhruba dvacetkrát, což zaslouží 
obdiv. 

Vracíme se zpátky na původní mís-
to. Vystupujeme z vláčku, prohlížíme 
si fotografi e na výstavce. Ty nám nic, 
coby nerodákům, neříkají, ale lidé jsou 
z nich naprosto nadšení. Stejně tak 
z fi lmových dokumentů, které se pro-
mítají na plátno. 

„Bohužel jsem si je nemohl nijak 
vychutnat. Každou chvíli mě poklepal 
někdo na rameno a chtěl si povídat,“ 

stěžuje si s úsměvem Bohumil Caha. 

Bylo to prima
Kapela Horanka spouští břesknou 

dechovku, křest kalendáře se také 
opožďuje, ale nikomu to nevadí. Lidé 
si povídají, nevěřícně si koukají do 
tváří, ukazují si fotografi e. Manželské 
páry, či celé rodiny, se dělí na jednot-
livce, protože každý nachází kamarády 
na jiném místě. Podle odhadů pořada-
telů se na místě vystřídalo během dne 
přibližně 2.500 osob. A všem se setká-
ní líbilo, což naznačují i ohlasy v násle-

dujících dnech. 
A na závěr hodnocení Ivana Nová-

ka: „Byl jsem tady na začátku května, 
kdy se konalo podobné setkání v Alter-
nátoru. Myslím si, že tohle rozšíření je 
výborná věc. Je tady víc lidí. Jsem spoko-
jený. Potkávám spoustu známých, které 
jsem neviděl x let. Kamarád Milan Jur-
da vždycky chodí vedle mě, s někým se 
pozdravím a otočím se na něj a ptám se, 
kdo to je. On mi to vždycky poví a hned 
se s tím dotyčným můžu dát do řeči. No, 
hodně jich poznávám, ale u některých si 
jistý nejsem.“

Lidé se na srazu potkali po mnoha letech

NA VÝSTAVĚ dobových fotografi í se někteří na vývěskách hledali a nacházeli.
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