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Na Srazu Boroviňáků, který 
se konal v areálu bývalé továr-
ny BOPO, jenž prochází roz-
sáhlou revitalizací, nechyběla 
eurokomisařka Věra Jourová. 
Přiznala, že pochází z jiné tře-
bíčské čtvrti, ale Borovina jí 
přirostla k srdci.

 Antonín Zvěřina

Jaký vlastně máte k třebíčské 
čtvrti Borovina vztah?

Já jsem holka od potoka. My jsme 
bydleli ještě u odkrytého Stařečské-
ho potoka, kde je dnes autobusové 
nádraží. Byla to krásná čtvrť, vyrůs-
tala jsem mezi bolševníkem a občas 
se tam vyskytla i nějaká krysa. 

Takže co Borovina?
V Borovině bydlela moje babič-

ka a dědeček, později už jen babič-
ka. Borovina byl pro mě azyl, když 
jsem šla na nervy rodičům, zejmé-
na v pubertálním věku. Babička 
měla dobrý nervy úplně na všechno. 
Takže se vše vyřešilo ke všeobecné 
spokojenosti.

V mladistvém věku tak mezi dese-
ti až čtrnácti lety si taky pamatuji 
na tradiční boje proti Domčákům a 
Boroviňákům. A když šlo do tuhý-
ho, tak se vždycky Potočáci spojili 
s Domčákama proti Boroviňákům. 
Takže tady mám dneska trošku smí-
šené pocity (smích).

To znamená, že jste byla velice 
živé dítě. 

Tak to určitě. To všechno byl dob-
rý trénink do politiky. 

Když jste se dozvěděla o této 
akci, okamžitě jste věděla, že chce-
te přijet?

Dala jsem své asistence pokyn, že 

nesmí na tento termín nic dojedná-
vat. Diář se přizpůsobil tomu, abych 
sem mohla přijet. Ale je to nadlou-
ho naposled, protože začíná pracov-
ní sezóna a do Třebíče se dostanu 
málokdy.

Měla jste možnost se setkat 
s některými známými?

Známé tady mám na každém kro-
ku, potkala jsem třeba Helenku 
Noskovou, za kterou se občas sta-
vuji. Podporuji její sbor Slunko, kte-
rý dlouhá léta vede, a zaslouží si to. 
Myslím si, že i když jsem se dřív pře-
stěhovala nejdřív do Prahy a potom 

do Bruselu, že to už nejsou ta mís-
ta, kde by člověk našel takové kama-
rády, a vůbec ne rodinu, jako v rod-
ném městě. 

Pracovala jste někdy v bývalé 
továrně BOPO?

Nepracovala, ale často jsem slyšela, 
uč se, nebo skončíš u pásu v Boro-
vině. To se člověku vryje do pamě-
ti. Můj dědeček tady pracoval. Vyse-
kával usně a zlobil se, že ti mladí to 
neumí. Že mají příliš velký odpad. 
Vnímala jsem i dobu, kdy fabrika i 
kvůli odbytu do Ruska musela skon-
čit a v Třebíči a okolí nastala vysoká 

nezaměstnanost. Kdyby tady nebyla 
jaderná elektrárna Dukovany, bylo 
by to hodně problematické. V té 
době jsem pracovala na regionálním 
rozvoji a snažila jsem se sem směřo-
vat investory. 

Továrna dlouhá léta chátrala a když 
jsem slyšela od podnikatele Richar-
da Horkého vizi, jak hodlá celý are-
ál přebudovat, přiznám se, že jsem 
nevěřila, že se to může povést. Dnes-
ka jsem z toho, co se tady udělalo, 
velice nadšená a také na to náležitě 
hrdá.

 
Naplnily se vaše představy, když 

jste odcházela do Bruselu?
Musela jsem si k té práci najít ces-

tu, protože jsem člověk, který chce 
rychle vidět výsledky své práce. Což 
v Bruselu, než se něco povede, tak 
to trvá. Pracuji na legislativě, jedná 
se o celoevropské záležitosti, komi-
se, kde pracuji, řeší jeden problém 
za druhým, nemůžeme se zaměřovat 
na běžnou agendu, ale opravdu na ty 
velké věci. 

Hodně pracuji na problému radi-
kalizace džihádu a na problému 
bezpečnostních hrozeb. Připravuji 
systémy pro lepší výměnu dat mezi 
tajnými službami, prokuraturou, 
policií. Víme všichni, že nyní máme 
zátěžovou dobu a ve společnosti 
není dobrá atmosféra. Jsem věčný 
optimista a věřím, že se nám součas-
ný stav podaří zklidnit.

Můžete něco učinit pro Českou 
republiku?

To moc nesmím, ale samozřejmě 
když to neodporuje regulím, můžu 
přispět slovem, referencí, pomáhat 
v Bruselu Čechům do významných 
pozic. 

VĚRA  JOUROVÁ se na setkání Boroviňáků dobře bavila, na snímku s Emilem 
Veselým, který sice pochází z Pyšelu, ale v Borovině bydlí zhruba 40 let.  
 Foto: Antonín Zvěřina

Babička měla pochopení, říká Jourová

Herec Jiří Pecha se do Br-
na přestěhoval z třebíčské 
čtvrti Borovina před pade-
sáti lety. Na léta prožitá tady 
rád na Srazu Boroviňáků 
vzpomínal.

 Antonín Zvěřina

Vzpomínáte na dobu, kterou jste 
prožil v Borovině?

Vzpomínám, a proto jsem taky při-
jel. Říkám, že můj život se už naklá-
ní, a tak jsem si uvědomil, musím se 
podívat do Boroviny. Uvítal jsem, že 
je tady to setkání. 

Nejhorší na tom je, že nemůžu 
poznat starý kamarády. Většinou. 
Mám je před očima, jak byli mla-
dí, jako děcka. Někdy v tváři vidím 
někoho známého, ale to si zase 
nemůže vzpomenout na jméno. 

Je to takový nový seznamování. 
Jinak jsem tady prožil krásný dět-
ství. Žil jsem tady do dvaadvaceti 
let. Pak jsem šel do Brna. Tady jsem 
dělal s Bocem Horáčkovým cyklisti-
ku, taky házenou, atletiku, všechno 
možný.

A jak jste se, s takovou sportovní 
minulostí, stal hercem? 

Po tatínkovi, ten byl herec, ochotník. 

Já jsem za mlada dělal všechno možný. 
Vy jste tady v továrně i pracoval?
Chodil jsem sem na brigády, táta 

dělal vedoucího dopravy a vždycky 
mně domluvil brigádu. Skládal jsem 
uhlí, nebo jsem vypomáhal u zední-
ků. 

Takže u pásu jste nepracoval?
To ne, to mně nesvěřili.     

V Borovině jste začínal i s diva-
dlem?

Ano, s režisérem Geržou. Na 
nějaké role si vzpomínám, ale moc 
jich nebylo, čtyři, pět.

Vídáte se s Bolkem Polívkou?
S Bolkem furt kamarádíme.

A bydlíte v Olšanech?
Ne, měl jsem tam sice velký poze-

mek, ale ten jsem prodal, říkal jsem 
si, že na důchod nebudu stavět. Teď 
bydlím v Brně, přesně v Komíně, na 
sídlišti mezi stromama.

Pořád ještě hrajete?
Mám problémy s dechem, jen tako-

vý menší role. Už bych větší neudej-
chal. A taky se mně nechce cestovat 
a spát po hotelích.   

S Bolkem Boroviňák Pecha furt kamarádí

HEREC JIŘÍ PECHA (vpravo) se v turistickém vláčku projel s československým 
fotbalovým internacionálem Ivanem Novákem. Foto: Antonín Zvěřina


