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Připravovaná rekonstrukce 
centrálního třebíčského Karlova 
náměstí kulturní život neohrozí, 
říká ředitelka městského kultur-
ního střediska Jaromíra Hanáč-
ková.
� Antonín Zvěřina

Jakou roli hraje městské kulturní 
středisko v rámci města Třebíč?

Městské kulturní středisko v Třebí-
či má roli dvojitou. Zajišťuje kulturní 
vyžití pro občany a také provoz info-
center a památek pro turisty. V letech 
dřívějších kulturní činnost převyšo-
vala, ale díky nárůstu turistů se obě 
oblasti postupně vyrovnávají. 

V oblasti kultury je naším cílem 
širokou nabídkou uspokojit všech-
ny věkové skupiny, od dětí z mateř-
ských škol až po seniory. Se stejnou 
péčí připravujeme akce i pro všechny 
sociální skupiny. 

V naší nabídce naleznete nejen kla-
sickou kulturní produkci - divadel-
ní představení, koncerty a filmové 
projekce se vstupným, ale i náročné 
veřejné akce, festivaly i slavnosti, na 
kterých se vstupné neplatí. My oprav-
du chceme, aby si z kulturní nabídky 
v Třebíči vybral každý.  

Která z akcí v loňském roce vás 
nejvíce potěšila?

Mě těší všechny akce, které pořádá-
me a které se líbí lidem. Když je plná 
Podzámecká niva, náměstí, nádvo-
ří zámku či jiný prostor, nabíjí mě 
to energií do další práce. Určitě mě 
potěšil první ročník festivalu Václava 
Hudečka, byla to vydařená premiéra. 

Radost jsem měla i ze Dne měs-
ta, který jsme spolupořádali s radni-
cí. Potěšila mě návštěvnost a klad-
né ohlasy. A nesmím zapomenout 
na Vánoční náměstí. O moderním 
a zároveň romantickém pojetí této 
akce jsem snila patnáct let a loni se to 
podařilo.  

Přispěly k tomu nové stánky, 
nové osvětlení?

Jednoznačně. Osvětlení jsme 
s vedením města vybírali z několi-
ka variant a věděla jsem tedy, jak to 
bude vypadat. 

Ale přiznám se, že takhle kladné a 
vřelé ohlasy jsem nečekala. A neby-
lo to jen o osvětlení, rozšířili jsme 
betlém, k dispozici byly nové dře-
věné stánky, i zvonička byla cent-
rem pozornosti, tohle všechno lidé 
ocenili. I program se setkal s klad-
ným ohlasem. Pokud jde o  nabídku 
prodejců, snažili jsme se především 
lidem zajistit kvalitní občerstvení. 
Podařilo se nám naplnit cíl, obyvate-
le města přilákat, uspokojit a kladně 
předvánočně naladit. 

Kromě festivalu Václava Hudeč-
ka a Dne města, uskutečnila se ješ-
tě nějaká akce poprvé?

Určitě oslavy 17. listopadu. Ty se 
každoročně konaly jako komorní 
akce u sousoší svatých Cyrila a Meto-
děje, loni to bylo poprvé s velkým 
pódiem a videomappingem. 

Bude to tak i letos a v příštích 
letech?

Ne, jednalo se o výjimečnou 

záležitost ke 30. výročí. Vrátíme se 
opět ke komornějšímu připomenutí, 
což si myslím, že této akci sluší. 

Připravuje městské kulturní 
středisko něco nového v letošním 
roce?

Připravujeme celodenní dřevoru-
becké závody. Uskuteční se na Kar-
lově náměstí v polovině září. Musím 
jen upozornit, že v brzké době za-
čne rekonstrukce našeho centrální-
ho náměstí. Pokud by k začátku pra-
cí došlo do tohoto termínu, máme 
v záloze náhradní místo na Hrádku. 
Věřím, že to bude atraktivní klání.

Zmínila jste rekonstrukci Kar-
lova náměstí, bude možné složité 
akce, které se tam konají, někam 
přemístit?

Máme k dispozici Podzámeckou 
nivu a Hrádek, kde jsme si již vyzkou-
šeli, že je to vhodný prostor pro pořá-
dání některých akcí. A v souvislosti 
s touto lokalitou jsem si vzpomněla 
na další premiérovou akci. Uskuteč-
ní se tam rekonstrukce bitvy jako při-
pomínka  75. výročí ukončení druhé 
světové války. Dalším prostorem je 
pak zámecké nádvoří, které využívá-
me po dohodě s Muzeem Vysočiny. 
S ředitelem Jaroslavem Martínkem 
máme skvělou spolupráci. 

Můžete přiblížit zmiňovanou bit-
vu?

Starosta města Pavel Pacal si přál 
důstojnou připomínku tohoto výro-
čí. Akce má název Osvobození 1945 
a velkolepým způsobem přiblíží náv-
štěvníkům atmosféru bojů poslední 
světové války. 

Nebudou chybět ruské, německé 
a rumunské jednotky, bohatě bude 
zastoupena vojenská technika, máme 
přislíbený i přelet stíhacího letounu. 

Akční ukázky budou ozvučené a 
komentované. Účinkovat budou klu-
by vojenské historie z Třebíče i celé 
republiky.  Počítáme s účastí asi 120 
uniformovaných příslušníků různých  
armád, nebude chybět vojenská polní 
nemocnice. K historické akci se připojí 
i výsadkáři z Náměště nad Oslavou. 

Celá tahle paráda se uskuteční 
v sobotu 13. června. Termín jsme 
vybrali jednak z důvodu předpokla-
du stabilnějšího počasí, ale i z důvodu 
snahy o maximální rozsah akce. Plá-
novaná masová účast tolika vojen-
skohistorických klubů a spolků by 
ve vytíženém měsíci květnu nebyla 
možná.  

Všechny tradiční akce, na které 
jsou lidé zvyklí, se opět letos usku-
teční?

Ano. Věřím, že rekonstrukce Karlo-
va náměstí nezačne dřív, než se v čer-
venci uskuteční filmový festival Filmy 
pro Karla IV. Podzimní a zimní akce 
včetně Svatomartinských slavností a 
adventního programu jsme připrave-
ni realizovat v jiných veřejných pro-

storách.  Třebíčany o nic neošidíme, 
všechny oblíbené akce uspořádáme 
stejně jak v minulých letech.

Připravuje se rekonstrukce 
Národního domu, do jaké míry 
toto ovlivní pořádání kulturních 
akcí?

Je to ještě daleko. Po ukonče-
ní prací na návrhu projektu přijde  
období jeho představení veřejnos-
ti a shromažďování připomínek. 
Samotná rekonstrukce podle mých 
informací pak potrvá nejméně dva 
roky. Kulturní středisko má ale 
dostatek náhradních prostor, kam 
může akce z Národního domu pře-
sunout. 

Jedná se o areál divadla Pasáž 
včetně kina a sálů v budově Fóra. 
Věřím, že rekonstrukce Národního 
domu přispěje k tomu, že se z něj 
stane moderní víceúčelový objekt. 

Budou tady i místa k odpočinku, 
výstavní prostory, více možností 
občerstvení, nové šatny a sociálky, 
podmínky pro atraktivní celodenní 
využívání. 

A přitom ten komplex nic neztratí 
ze své jedinečnosti.  Možná dojde k 
menšímu snížení kapacity velkého 
sálu, to však bude kompenzováno 
větším pohodlím a komfortem náv-
štěvníků. 

Pokud jde o turistický ruch, jak 
vnímáte loňský rok?

Loni se nám podstatně zvýšila 
návštěvnost centrálního infocent-
ra v Národním domě a také Zadní 
synagogy a celého židovského měs-
ta. Musím jen upozornit, že náš cíl 
už není jen v nárůstu počtu turistů. 
Pracujeme intenzivně na tom, aby u 
nás lidé zůstávali delší čas. Potřebu-
jeme, aby návštěvníci nejen v rámci 
jednodenního výletu navštívili naše 
památky UNESCO, ale aby v našem 
městě jedli, spali, navštěvovali kultur-
ní akce a další atraktivity a hlavně – 
aby se sem vraceli.

Má město dostatečné kapacity 
na zajištění zázemí pro vícedenní 
turisty?

Co do počtu lůžek jsou kapacity 
dostatečné. Ale chybí nám tady více 
kvalitních  velkokapacitních uby-
tovacích zařízení, jako je například 
hotel Atom. 

Chybí nám tady také specifické 
stravování, například košer restaurace 
pro ortodoxní Židy. Zaznamenáváme 
nárůst návštěvníků z Izraele a USA. 
Jedná se často o lidi, kteří tady hledají 
svoje kořeny, chtějí poznat místa, kde 
se narodili a žili jejich předkové. Je to 
většinou movitá i náročná klientela a 
my pro ni potřebné zázemí v dosta-
tečné míře zatím nemáme. 

Na farnost baziliky sv. Prokopa 
nastoupil nový farář P. Pavel Opat-
řil, již jste navázali spolupráci?

Setkali jsme se ještě v době, kdy 
tady působil farář Holík. Ten mě 
s ním seznámil. Spolupráce fungu-
je stejně jako za jeho předchůdce. 
Dokonce nás otec Opatřil veřejně 
pochválil při pořádání živého betlé-
mu, což mě hodně potěšilo. Stejně 
tak výborně spolupracujeme s třebíč-
ským děkanem P. Jiřím Dobešem. 

Takže nabídka kulturních akcí je 
vyvážená?

To musí posoudit diváci, ale já 
věřím, že ano. Rozhodně o to usiluje-
me a návštěvnost našich akcí potvr-
zuje, že jsme přinejmenším na dobré 
cestě. Samozřejmě nesmíme usnout 
na vavřínech. Pokud se objeví 
nějaký nový populární žánr, anebo 
pokud nám lidé sdělí svá konkrétní 
přání, snažíme se vždy v programo-
vé skladbě přizpůsobit a vyhovět. 
Příkladem je třeba produkce muziky 
televize Šlágr. Sice to není můj šálek 
kávy, ale popularita této muziky je 
zejména u starších ročníků nesporná 
a kolegyně z programového odděle-
ní to dobře vědí. Stejné je to i s  tra-
vesti show. Lidé se chtějí bavit a my 
jsme tu od toho, abychom jejich 
zájmu vyhověli. 

Pracovní kolektiv městského 
kulturního střediska je určitě hod-
ně vytížený a pracuje se i po veče-
rech. Jak byste ho zhodnotila?

Jsou to super lidi s opravdovým 
nadšením. Pracuje se nejen po veče-
rech, ale i o víkendech a o svátcích. 
Sezóna u nás nikdy nekončí, provo-
zy cestovního ruchu zažívají největ-
ší nápor v letních měsících, kultura 
zase v zimě. Tady máme nejvíc prá-
ce  v prosinci, naše sály jedou napl-
no a k tomu náročné venkovní akce 
– Advent, Mikuláš, Vánoční náměs-
tí.... 

To pak lidé doslova padají na ústa. 
Také u nás v současnosti dochá-
zí ke generační výměně a noví lidé 
se do těchto náročných podmínek 
nehledají zrovna lehce. V mužském 
kolektivu ale máme převážně aktivní 
muzikanty a to jsou ti opravdoví srd-
caři. Poděkovat bych ale chtěla úpl-
ně všem.  

Jaká je spolupráce s ostatními 
organizacemi, které se zabývají 
kulturou?

Nemyslím, že by tu byla nějaká 
rivalita. Spolupracujeme například 
s knihovnou, letos budeme společně 
pořádat Nezvalovu Třebíč. Společné 
akce pravidelně organizujeme také 
s Domem dětí a mládeže, naším vel-
kým partnerem je třebíčská základní 
umělecká škola. 

Nabídkou spolupráce se snažíme 
vycházet vstříc i různým neziskovým 
organizacím, které chtějí pořádat 
akce v našich prostorách. 

Co říkáte na otevření komunitní-
ho centra vybudovaného z bývalé-
ho kina Moravia?

Objekt je velmi vydařeně zrekon-
struovaný. Provozovateli, organiza-
ci STŘED fandím a věřím, že se mu 
podaří ve spolupráci s Vrátky a další-
mi uživateli naplnit účel, proč v Třebí-
či komunitní centrum vzniklo. 

Co byste popřála obyvatelům 
města do nového roku?

Více vzájemné laskavosti a pocho-
pení. Věřím, že si i v nelehké době lid-
stvo svoji správnou cestu najde a že 
pozitivní přístup zvítězí. Život máme 
jen jeden a měli bychom jej prožít 
spokojeně pro sebe a potřebně pro ty 
druhé. Věřím, že v tom je jeho smysl 
a naplnění.  

Hanáčková: Těší mě akce, které se líbí

Jaromíra

Hanáčková


