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Třebíčské kulturní léto vyvr-
cholilo v sobotu 16. září tradič-
ním Bramborobraním. O zhod-
nocení jsme požádali ředitelku 
Městského kulturního střediska 
Třebíč Jaromíru Hanáčkovou.  

 Antonín Zvěřina

Přineslo letos Třebíčské kulturní 
léto něco nového?

Na úvod musím říct, že se jednalo 
celkem o deset akcí. Začínalo se křtem 
videa kapely Carmen, což je třebíčská 
rocková legenda. 

Druhou novou akcí byla ZUŠ OPEN 
TŘEBÍČ - Festival zájmové umělecké 
tvorby na Karlově náměstí, což byla 
též vydařená akce. 

Když se přeneseme k tradičním 
akcím?

V kalendáři se samozřejmě objevil 
tradiční festival Zámostí. Také Slav-
nosti růžových vín si našly svoje pev-
né místo mezi třebíčskými kulturními 
akcemi.

Další akcí byla Svatoprokopská 
pouť.

Potěšila mě účast veřejnosti. Letos 
jsem měla pocit, že si pouť konečně 
našla svoje místo v kulturním létě. Pře-
ce jen účast v minulých letech příliš 
vysoká nebyla. Letos nám také přálo 
počasí, nebyla zima, ani příliš horko. 

Oživené židovské město?
Mělo velmi dobrou návštěvnost. 

Opět bylo optimální počasí. Pověst o 
této akci se šíří po celé Vysočině v tom 
nejlepším slova smyslu. 

Filmy pro Karla IV.?
Letos jsme už nespolupracova-

li s Pavlem Čadíkem. Bylo to z toho 
důvodu, že jsme přešli na digitální 
promítání. V roce 2016 se ukázalo, že 
promítání starší technologií už nemá 
potřebnou kvalitu. 

Zaznamenali jsme v této oblasti i při-
pomínky z řad diváků. V trendu digi-
tálního promítání budeme pokračovat. 

V příštím roce se fi lmy zaměří na 
herce Ondřeje Vetchého, a týdenní 
promítání chceme uzavřít fi lmem Po 
strništi bos. 

Festival Šamajim?
To je také tradiční záležitost. Zamě-

řuje se na osobnost Antonína Kaliny, 
třebíčského rodáka, který se zapsal 

do dějin záchranou zhruba tisícovky 
židovských chlapců v koncentračním 
táboru Buchenwald. 

Přijíždějí na něj i lidé ze zahrani-
čí. Popularita festivalu roste každým 
rokem. 

Slavnosti Tří kápí?
Jsem vděčná Davidovi Vejmělkovi 

a jeho partě, že s námi spolupracují, 
že dokáží Podzámeckou nivu zaplnit 
historickými atrakcemi. Také oceňuji 
vystoupení manželů Novotných z Ptá-
čova s drezúrou fríských koní. Přesto 
jsem uvažovala o něčem novém. Spo-
jila jsem se se skupinou Štvanci z Br-
na, a výsledkem byl hojně sledovaný 
dvouhodinový historický středověký 
turnaj. Slibuji Třebíčanům, že skupina 
vystoupí i příští rok, s jiným progra-
mem. 

Závěr patří Bramborobraní.
Bohužel propršelo, ale ukázalo se, 

že to obyvatelům Třebíče zase tolik 
nevadí. Lavičky byly mokré, sedět se 
na nich nedalo, přesto lidé i za pomocí 
deštníků přišli. 

Program jsme zpestřili pojídáním 
bramborových švestkových knedlíků 
načas. Trochu nám pak zaskřípal časo-
vý harmonogram, ale to v příštím roce 
doladíme. Se soutěží opět počítáme, 
měla velmi dobrou sledovanost. 

Tato akce se stala také festivalem 
folklóru. 

První ročník se konal před devate-
nácti lety. Vymysleli to tehdy Marie 
Černá s Věrou Jourovou, aby se v Tře-

bíči něco v létě dělo. Jejich nápadem 
bylo i podávání bramborové polévky 
zdarma. 

Když jsem přišla na kulturní středis-
ko, chtěla jsem, aby se v létě konaly 
akce pro všechny generace a byly pes-
tré. K bramborám mě napadl folklór. 

Nejen proto, že má v Třebíči tradici, 
ale že tito lidé mají to, co dělají, rádi,a 
rádi se také setkávají. Což jim umožní-
me.

Obě zakladatelky letos vydávaly 
bramboračku. 

Obávala jsem se, že bude málo vyda-
vatelů, mnozí radní měli jiné povin-
nosti. Jistotu jsem měla u Pavla Pacala 
a Marie Černé. Proto jsem přemluvila 
eurokomisařku Věru Jourovou. Nako-
nec přišel i Pavel Heřman, ale vůbec se 
nezlobil, že na něj nezbylo místo. Ujal 
se propagace bramborové polévky. 

Bramborobraní se koná na Karlo-
vě náměstí. Plánuje se jeho přestav-
ba. Co pak?

Akce z náměstí přesuneme jinam. 
Vždyť jde jen o dvě z nich, Filmy pro 
Karla IV. a Bramborobraní. Můžeme 
využít například nádvoří zámku. 

S Muzeem Vysočiny výborně spolu-
pracujeme. I nedělní koncert Tří kápí 
se koná tam. Pokud jde o slavnost Tří 
kápí, byla bych ráda, kdyby se akce 
dostala do ještě většího povědomí 
v rámci kraje. 

Zazněly i názory, že dvě akce 
v Židovském městě, Oživené židov-
ské město a Šamajim, jdou příliš 
brzy po sobě. 

V příštím roce to tak nebude. Letos 
je dělilo jen čtrnáct dní, příští rok to 
budou tři týdny. 

Bude mít v příštím roce Třebíčské 
kulturní léto nějakou novou akci?          

Pokud jde o městské kulturní stře-
disko zůstaneme u tradičních akcí. 
Dáme příležitost i jiným pořadatelům, 
aby svoje akce do kulturního léta při-
hlásili. My se zaměříme na slavnost 
Tří kápí, kdy si Třebíč připomene 15. 
výročí zapsání památek na seznam 
UNESCO. Pokud seženeme dostatek 
fi nančních prostředků, chtěli bychom 
zopakovat videomapping. Patnácté 
výročí by si to zasloužilo. 

Třebíč si v září připomněla 20. 
výročí znovuotevření Zadní syna-
gogy. 

Historie nám nadělila tuto nádher-
nou městskou část se Zadní synago-
gou, a my máme povinnost se o ni sta-
rat. 

Před dvaceti a více lety se podaři-
lo tamnímu vedení radnice tuto čtvrť 
oživit, což byl velice dobrý počin. Ta 
neustále prochází proměnami pod 
dohledem památkářů. Co nás musí 
mrzet, je, že tady nezůstali žádní 
židovští spoluobčané.

Cítím povinnost městského kul-
turního střediska vracet život do té-
to čtvrti. A připomínat historii i sou-
časnost. Musím pochválit tým svých 
kolegyň, které v tamním informačním 
centru pracují. 

Zajímají se o židovskou kulturu, 
což je na jejich práci znát. My se ale 
nechceme věnovat jen židovské kultu-
ře, ale pořádat akce, jak už jsem řekla, 
pro všechny. 

Spolupracujete i s Římskokatolic-
kou církví?

Určitě, například při pořádání Sva-
toprokopské pouti s tamní farností, i 
s farností kostela sv. Martina. 

Dá se již nyní zhodnotit turistické 
sezona?

Do konce srpna se zvedla návštěv-
nost o pět procent. Musím opět chvá-
lit, tentokrát kolegyně z Informačního 
centra u baziliky, kde velice láká expo-
zice Cesty časem. Bylo to i díky výsta-
vě Moje město, která byla k vidění na 
půdě. Turisty samozřejmě láká i Zad-
ní synagoga. 

Letos se netradičně rozsvítí 
vánoční strom na první adventní 
neděli. 

Ano, dřív se rozsvítil až s přícho-
dem Mikuláše, ale myslím si, že tak-
hle to bude lepší. Chceme se spojit se 
základní uměleckou školou, a vytvoří-
me na první adventní neděli i kulturní 
program. Na Mikuláše ho rozsvítíme 
znovu, děti si na to již zvykly. Myslím, 
že to nebude problém. 

Projede letos Třebíčí svatý Mar-
tin?

V sobotu 11. listopadu, přímo na 
jeho svátek. Akce získala velkou obli-
bu. 

Bude na Karlově náměstí silvestr? 
Nebude. Jedná se o rozhodnutí rad-

nice. Pořádáme až novoroční ohňo-
stroj.       

JAROMÍRA  HANÁČKOVÁ

Třebíčskému kulturnímu létu se daří

SLAVNOST Tří kápí patří k tradičním akcím Třebíčského kulturního léta. 
V příštím roce se ponese v duchu oslav patnáctého výročí zapsání  třebíčských 
památek na seznam UNESCO. Foto: Antonín Zvěřina

SLAVNOSTI vína našly v třebíčském letním kulturním kalendáři nezastupitelné mís-
to. Foto: Antonín Zvěřina


