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Výstavu dokumentů k výro-
čí roku 1968 si mohou zájemci 
prohlédnout v Galerii Předsálí 
v Národním domě na Karlově 
náměstí v Třebíči do 31. října. 
Jedná se o fotografie Vladimíra 
Braunera, který se v srpnových 
dnech vydal do ulic města a poří-
dil unikátní kolekci snímků. 
� Antonín Zvěřina

Jak na focení vzpomínáte?
Především mám radost, že snímky 

mají vypovídající hodnotu i po těch 
letech. Fotil jsem zprvu na malý apa-
rát, takže snímky nebyly moc kva-
litní. A taky se mi klepaly ruce, pro-
tože jsem měl strach. Pak jsem fotil 
na Flexaret, ale nebyl to žádný špič-
kový přístroj. Říkal jsem si, že když 
mě picnou, tak ať sebou nemám nic 
špičkového. 

Kdy jste začal fotit, a proč?
To byla náhoda. Tenkrát toho bylo 

plné rádio, televizi jsme ještě nemě-
li. Už v noci jsem slyšel, jak nad měs-
tem přelétávají letadla. Říkal jsem si, 
co se děje? Pak jsem se dozvěděl, že 
sem přijela spojenecká vojska, ale já 
jsem tady žádné jiné spojence než 
Rusáky neviděl. To můžu odpřisáh-
nout. 

Celý ten konvoj, který jsem fotil, 
byl ruský. Šel jsem se podívat do 
města, co se děje. To bylo hned prv-
ní den odpoledne mezi čtvrtou a 
pátou hodinou. Přišel jsem nahoru 
k Národnímu domu a chtěl jsem se 
dozvědět, co se děje. Byl tam nějaký 
aktiv, ale tam mě nepustili. Nebyl 
jsem nikdy straník. 

V ten moment, když jsem se tam 
dohadoval, jsem zaslechl zvuk pásů. 
Takový zvuk jsem nikdy předtím 
neslyšel. Od pošty vyjely první tři 

tanky. Sešel jsem na dolní stranu ny-
nějšího Karlova náměstí, a když se 
tanky blížily, vešel jsem do vozovky 
a začal je fotit tím malým fotoapará-
tem, který jsem měl pořád u sebe. 

Lidi na mě křičeli, ať uteču, že mě 
zastřelí. Druhý den už jsem věděl, co 
se děje, a dozvěděl jsem se, že se blíží 
kolona od Náměště. Seběhl jsem 
kolem nemocnice parkem k Novod-
vorskému mostu, a tam jsem učinil 
první snímky. Musel jsem vyměnit 
film, a došel jsem k poště, a fotil pře-
vážně zezadu. 

Propletl jsem se mezi nimi a věděl 
jsem s určitostí, že to jsou Rusové. 
Slyšel jsem, jak na sebe pokřikují. 
Další obrázky jsem udělal u sousoší 
Cyrila a Metoděje, a šel jsem smě-
rem k Jihlavské bráně, kde byl nápis: 
Lenine, probuď se, Brežněv se zbláz-
nil. To bylo na bance. 

 (Pokračování na str. 3)

VÝSTAVA V NÁRODNÍM DOMĚ: Unikátní snímky fotografa Vladimíra Braunera z okupace Českoslovenka před 60 lety jsou 
k vidění v předsálí třebíčského Národního domu na Kralově náměstí.

Brauner: Nikdy jsem se tak nebál 

Zaměří se na lidi 
z jiných kontinentů 

Letem světem s Rodinsonem – tří-
denní program pro rodiče, praro-
diče a děti se uskuteční od úterý 7. 
do čtvrtka 9. srpna od 8.30 – 16.30 
hodin v domečku Halahoje v areálu 
Katolického gymnázia. Účastníci si 
společně vyzkoušejí, jak žijí obyva-
telé jiných kontinentů. Poznají jejich 
zvyky a něco se od nich přiučí. -zt-

Město pořádá 
letní vycházku

Letní vycházku pořádá město Tře-
bíč ve spolupráci s Nordic Walking 
Centrum Morava. Uskuteční se v 
úterý 28. srpna od 17 hodin, od liho-
varu městem a zpět. Procházka začí-
ná krátkou instruktáží. Celková dél-
ka trasy trvá maximálně 2,5 hodiny.  
 -zt-

Připraví nové 
stavební parcely 

Nová silnice v Třebíči povede od 
sportovního areálu Hvězda k polikli-
nice. Stane se tak s realizací plánova-
né lokality pro individuální výstav-
bu. Úpravou projde i komunikace 
ve směru na Slavice. Vzniknou tam 
i nová parkovací místa. Zasíťování 
pozemků má město v plánu v příš-
tím roce, s prodejem parcel počí-
tá v roce následujícím. Letos město 
nabídne parcely zájemcům v lokalitě 
Na Kopcích.  –zt-


