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Ani nepříznivé počasí nenaru-
šilo program tradičního Bram-
borobraní, polévku nalévala 
i Věra Jourová. 

 Antonín Zvěřina

Sobota, 16. září, 7 hodin: Za tři 
hodiny má ofi ciálně začít posled-
ní akce Třebíčského kulturního léta 
2017 na Karlově náměstí. Jedná se 
o tradiční Bramborobraní, přehlíd-
ku folklorních souborů doplněnou 
trhem a několika doprovodnými 
akcemi. Pohled z okna nevěstí nic 
dobrého. Zdá se, že zatím ještě kapky 
deště město Třebíč neskrápí, ale pohled 
na meteoradar v počítači naznačuje, že 
to zřejmě nebude dlouho pravda. 

Sobota, 16. září, 9 hodin: Chys-
táme se navštívit dopolední program 
Bramborobraní, dlažba v ulici za 
oknem se začíná zabarvovat od deště 
do syté šedi, stejnou barvu mají i mra-
ky na obloze. Volíme teplejší variantu 
oblečení a také bundu s kapucí, která 
by měla zabránit průniku vody i chla-
du na tělo. Věříme, že svoji roli sehraje 
nezbytný modrý klobouk. 

Sobota, 16. září, 9.30 hodin: Při-
jíždíme ze čtvrti Borovina do středu 
města. Stěrače monotónně stírají vodu 
z předního skla automobilu. Chceme 
se ještě před zahájením Bramborobra-
ní projít, ukazuje se, že to není zase až 
tak dobrý nápad. 

Sobota, 16. září, 9.45 hodin: Při-
cházíme na třebíčské Karlovo náměstí. 
Některé stánky již jsou v provozu, malý 
kolotoč ve východní části západní části 
Karlova náměstí vozí malého zákazní-
ka v pláštěnce. 

Mnoho lidí určitě počasí odradi-
lo. Potkáváme ředitelku pořádajícího 
městského kulturního střediska Jaro-
míru Hanáčkovou. Z počasí rozhod-
ně nadšená není. Připravené lavičky 
tentokrát zůstanou patrně prázdné, 
což se během dne ukazuje jako fakt. 
Stánkaři neskrývají zklamání, vědí, že 
vidina vyšších tržeb se jim vzdaluje. 

Sobota, 16. září, 10 hodin: Hledá-
me počasový azyl. Je jasné, že pobyt 
bez deštníku, který samozřejmě 
nemáme, na dešti se nedá celé dopo-
ledne vydržet. Na dešti? Ono se vlast-
ně nejedná o déšť, ale o jeho trapnou 
odnož, mžení. 

Uchylujeme se pod stan k technic-
kému personálu městského kultur-

ního střediska. Naštěstí nám počaso-
vý azyl poskytují. „Za chvíli tady bude 
plno,“ usmívá se jeden z nich. „Měli 
jste postavit větší stan,“ opáčíme. Na 
náměstí se začínají objevovat členové 
jednotlivých dětských folklórních sou-
borů, kterým dopoledne patří. 

Někteří se choulí jakoby do sebe, 
zima je opravdu vlezlá, ale určitě se 
tancem rozehřejí. „Uvidíte, že se nako-
nec diváci před pódiem objeví. Rodiče 
i další příbuzní si nenechají pohled na 
svoji ratolest ujít,“ prorokuje jeden člen 
naší společnosti, a nemýlí se. 

Sobota, 16. září, 10.15 hodin: Na 
pódium vstupuje moderátor a vítá 
obecenstvo. Netají, že počasí právě 
akci nepřeje. Ale to nemůže zabránit 
tomu, aby program na pódiu na Karlo-
vě náměstí nezačal. 

Střídají se tam jednotlivé soubory 
nejen z Vysočiny, a mladí tanečníci či 
zpěváci naznačují, že folklór v budouc-
nu v kulturní nabídce rozhodně nebu-
de hrát druhé housle. Během dopo-
ledne se v blízkém Malovaném domě 
v obřadní síni konají svatby.

Budí i naši pozornost. Většinou se 
jedná o menší sešlosti, kdy si vystačí 
nevěsta s ženichem a dvěma svědky. 
V jednom případě oba svědci na novo-
manžele hází rýži, což vypadá veli-
ce úsměvně, ani tady více svatebčanů 
vidět není. 

Společnost pod stanem to svádí ke 
vtipům tipu: „Co Bůh spojil, okresní 
soud rád rozpojí“ či „Za rozvod mohou 
obě strany. Manželka a tchýně“. 

Sobota, 16. září, 11.45 hodin: 
Dopolední program končí, následuje 
přestávka do čtrnácti hodin. Jednot-
liví členové souborů se určitě už sta-
čili někde zahřát, o něčem takovém 
uvažujeme i my. 

Do nosu se nám neustále noří vůně 
bramboráků. Nelze ji ničím přerazit, 
bohužel u výrobce této pochutiny se 
vine značná fronta, většina členů je 
pod deštníky, necháme si zajít chuť. A 
děláme dobře. I kdybychom si bram-
borák objednali, rozhodně bychom si 
na něm nepochutnali. Peníze jsme si 
zapomněli doma.  

Sobota, 16. září, 13 hodin: 
Vyhlížíme z okna s nadějí, že mžení 
ustane, ale ono pořád mží a mží a 
mží. Prohlížíme si modrý klobouk a 
díváme se, zda na něm mžení zane-
chalo patrné stopy; vidíme, že niko-
li nepatrné. Zkrátka je mokrý jako 
houžev, ale odpoledne to musí ještě 

vydržel. Musíš, klobouku, musíš, to 
přece zvládneš sám. 

Sobota, 16. září, 13.45 hodin: 
Tentokráte se vzdáváme procházky a 
automobil parkujeme před městskou 
knihovnou poblíž Karlova náměstí. 
Tam už se vše hotoví k odpolednímu 
programu. Býti patriot není nikdy na 
škodu, a tak přiznáváme, že se hlavně 
těšíme na domácí soubor Bajdyš. 

Určitě nezklamal nejen nás, ale 
všechny přítomné diváky. Perfektní 
hudba a výborné taneční vystoupe-
ní, okořeněné i akrobatickými prvky. 
Zasloužený potlesk. 

Sobota, 16. září, 14.45 hodin: 
Rychle se přemisťujeme do východní 
části západní části Karlova náměstí. 
Tam někde se má od patnácti hodin 
vydávat zdarma bramborová polévka. 
A obsluhující personál nemá tvořit 
nikdo jiný než třebíčští radní. 

Várnice s polévkou jsou ještě uza-
vřeny, a už se před vydávacím pul-
tem tvoří skupinky lidí, kteří netají 
svoji touhu ochutnat bramborobran-
nou bramboračku. Jsou mezi nimi i 
lidé, kteří se trošku od ostatních liší. 
Upřímně řečeno, jejich tváře jsou 
nám více než povědomé.

V čem se liší? Jak to říct, a neurazit. 
Vizáží, oblečením. Určitě je zná i vět-
šina ostatních obyvatel města. Bezdo-
movci? Tak se jim říká, proč se tedy 
nedržet běžně používaného názvu. 
Z nich přímo čiší touha ohřát si vnitř-
nosti teplou polévkou. Rozhodně jim 
ji přejeme, stejně jako přídavky. Urči-
tě by přivítali takových polívkových 
akcí víc. 

To byla trošku odbočka, ještě před 
výdejem s napětím vyhlížíme, kdo se 
z vedení města výdeje polévky zhos-
tí. Na Karlově náměstí vidíme Pav-
la Pacala a Marii Černou, ti se určitě 
ostýchat nebudou, což za chvíli uka-
zují s naběračkami a umělohmotný-
mi miskami v rukou.

K výdejně se blíží další známá tvář. 
Ale ano, to je přece eurokomisař-
ka Věra Jourová, třebíčská rodačka a 
vlastně stále obyvatelka tohoto měs-
ta. Na tváři má svůj typický úsměv, 
že by si přišla na polévku, aby moh-
la v Bruselu vyprávět, jakou v České 
republice umíme bramboračku? 

Co to? Věra Jourová si uvazu-
je bílou zástěru a staví se k várnici 
s polévkou. Je to tak. Nyní nerozdá-
vá jenom úsměv, ale i polévku. Na 
místo se dostavuje i radní Pavel Heř-
man. Věra Jourová má trochu obavu, 
zda mu neobsadila místo, ale toho nic 
nemůže vyvést z míry. 

Okamžitě se zhošťuje funkce tlam-
pače, haleká na celé náměstí: „Výbor-
ná polévka zdarma“ a „Nalévá euro-
komisařka Věra Jourová“ a „Podle 
nejpřísnějších evropských norem 
vyrobená“ a podobná hesla, a je vidět, 
že se baví dobře nejen okolní lidé, ale 
i on. Dokazuje, že politik nemusí být 
jen úřadnický suchar, ale i zcela oby-
čejný člověk se smyslem pro humor. 
Stejně to dokazují Pavel Pacal, Marie 
Černá a Věra Jourová. 

Cítíme, že teplá polévka by bodla, 
jen kdyby nebyla bramborová. Bram-
bory? Nějak nám nepřirostly k srd-
ci. Ještě tak jeden hranolek a jeden 
řízek, ještě tak občas ten bramborák, 
ale bramborovou polévku, šťouchané 
brambory, brambory na loupačku? 
Prosím ne. 

Sobota, 16. září, 15.20 hodin: 
Klobouk hlásí nejvyšší míru propr-
šení. Oděv hlásí nejvyšší míru pro-
vlhnutí. Fotografi cký přístroj hlásí, že 
svoji míru činnosti již dovršil. Co to 
znamená? 

Byť následuje další přitažlivý pro-
gram, naše kroky míří k automobilu. 
Další vývoj počasí opět sledujeme 
z okna. Ale ať se na mě někdo zlobí či 
ne, ona i ta deštivá varianta Brambo-
robraní měla něco do sebe.    

Třebíčské Bramborobraní propršelo

POLÉVKU nalévala zájemcům také eurokomisařka Věra Jourová. 
 Foto: Antonín  Zvěřina

BRA MBOROBRA NÍ letos nepřálo 
počasí, sice nepršelo, ale silně mžilo. 
 Foto: Antonín Zvěřina

TŘEBÍČSKÝ soubor Bajdyš diváky nadchl.  Foto: Antonín Zvěřina


