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Před třemi léty zmínila Ivana Řídká pro Třebíčský zpravodaj, že jí přibyla práce přes léto, neboť
bývalá ředitelka J. Hanáčková se snaží využít turistického ruchu a dělat kulturní akce přes léto. I
letošní rok probíhalo pod záštitou Městského kulturního střediska Třebíčské kulturní léto.
Nejsem si tedy jist, jestli současná ředitelka Hana Štěpničková chce využít či zvýšit turistický
ruch, nicméně skladba programu tomu moc nenapovídá. Je otázkou, zdali nejen přes léto, ale i
přes celý rok se snaží lákat turisty do Třebíče. Zastavme se u onoho léta. Když počítáme
prázdniny, tak kultura pod taktovkou MKS se scvrkla do třech bodů. Country fest, který začínal
prázdniny (ještě v červnu), byl asi nejvydařenější, i když mu počasí nepřálo. Nutno ovšem
podotknout, že pouštět se do žánrového festivalu bez znalostí je trochu odvážné. Skladba hostů
festivalu opravdu nelákala do Třebíče návštěvníky ze vzdálenějších měst. 

  

Židovský festival má svojí váhu už samotným zaměřením. Jedná se ale o kulturu pro úzké
publikum a je asi jediným festivalem, který navštíví i hosté zdaleka. Nicméně není to žánrově
festival, určený pro širokou veřejnost. Zde se jedná o prestiž. Ale i přesto díky za tento
kulturněhistorický zážitek.

  

Poslední kulturní akcí jsou tradičně Slavnosti Unesco. Chválihodné je, že je zde vstup zdarma,
a proto je taky hojně navštěvována Třebíčany. O turistech tento svátek není. Aby jeli na
slavnosti a poslechli si několik revivalových kapel a dali si pár piv, případně skoukli pár
zbrojnošů, to by museli být velcí dobrodruzi. Už předem mi spoustu lidí řeklo, že na tyto
slavnosti jíti = ztráta času.  Srovnání možná snese jen lehounce s vinobraním ve Znojmě. Sice
se zde vstupné platí, ale dvě stě korun za dva dny nabitého programu jistě není mnoho. A
program je opravdu tak nabitý, že se ani nedá vše stihnout. Pro porovnání letošní rok v Třebíči:
David Krauss (opravdový ne revival!), Dan Nekonečný revival, Gipsy Kings revival, Jam and
Bazar revivalová kapela. Naproti tomu Znojmo: Petr Bende, Čechomor, Těžkej Pokondr,
Šlapeto, Miro Žbirka, Helena Vondráčková. Pro děti nechybí např. Michal Nesvatba či Jaroslav
Uhlíř. No a abychom nekřivdili, revivalové kapely taky nebudou chybět a to Abba a Walda gang.
Mimochodem, před časem hrál Walda osobně, bohužel již to není možné? No a to není Znojmo
na seznamu Unesco. Podobný program by jistě slušel i Třebíči. Ale jestli by to nebyla
konkurence pivním slavnostem, které pořádá soukromá agentura.

  

Tak zase za rok znovu? ale nevěřím, že bude skladba kulturního léta jiná, a už vůbec Slavností
Unesco. Zatím si můžete do konce roku zajít na ?zábavné show? skupiny Travesti Screamers a
to dokonce dvakrát, v září i v prosinci. No a myslím že v lednu, max. v únoru přijedou zase. 

  

Ať žije kultura v Třebíči!!
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Jan Zeman
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