
Trh řemesel 8. 5. 2017 
Přes pesimistické předpovědi počasí téměř po celou dobu trvání oblíbeného jarního TRHU 
ŘEMESEL V PARKU BUDOUCNOST svítilo slunce. Určitě i díky tomu přišlo neuvěřitelné 
množství lidí, kteří působili povětšině klidně 
 

a vesele. Odhady tipují deset tisíc návštěvníků - ti přicházejí z různých částí města nebo 

naopak přijíždějí, často 

i ze vzdálených koutů Čech, Moravy či dokonce Slovenska. 

Mezinárodní punc dává každoročnímu jarnímu trhu účast Holanďanů z družebního města 

Brielle. Letos jich přijely desítky a rozdávali radost nejen tradičním pečením a rozdáváním 

speciálních koblížků oliebollen a společenskou hrou sjoelen; ale i zpěvem námořnických písní 

(soubor De Spuigasten) - na jevišti i přímo pod stromy v centrální části parku, kdy jako bonus 

přidali i české písničky. 

K volné zábavě na širokém prostranství trhu přispěla i produkce místního uměleckého 

souboru Kalamajka, představení Černá rodinka z budějovického divadélka Kvelb a nadšené 

country tance souboru K+K z Kojetína. Děti potěšil kejklující klaun, kolotoč, ruské kolo, 

svezení na ponících, další zvířecí mazlíčci či skautské svezení 

na loďkách na rybníku Rantejch. 

Na hlavním jevišti proběhla zejména tradiční módní přehlídka společnosti Aivelli a poprvé na 

trzích řemesel vystoupily hudební skupiny Cimballica a Šoulet. 

Pro milovníky tradiční hudby v jazzovém stylu v Šupichově altánu opět zahrál TATA-BAND 

v režii místního Okrašlovacího spolku Budoucnost. 

Jarní varianta trhu v městském parku tak již vjela do standardních kolejí příjemné jarní 

společenské akce 

pro místní i přespolní návštěvníky. Do jisté míry může být tento standard v čase budoucím 

narušen revitalizačními pracemi v různých částech parku, ale jarní trhy již v parku 

BUDOUCNOST nepochybně zůstanou. Důležitý je názor veřejnosti a ta jarní trh v rašícím a 

pučícím parku vítá. 

Město Havlíčkův Brod se od ledna 2016 zapojilo do projektu „Zdravé město a místní Agenda 21“. Trh řemesel je jednou z aktivit tohoto 
projektu, která je příkladem komunitní spolupráce, neboť do realizace město zapojuje partnery nejen z podnikatelské sféry, ale také 
příspěvkové a neziskové organizace. 
 

 

 


