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Pohádkové Třebíči přálo 
počasí, přilákala stovky dětí i 
dospělých.  

 Antonín Zvěřina

Pohádková Třebíč, tradiční zářijo-
vá akce se konala v pátek 16. září a 
letos měla jubileum. Třebíčský Klub 
českých turistů ji připravil podesáté. 
A jako obvykle velice pečlivě. Startu-
je se opět z Malovaného domu. 

K místu přicházíme krátce po šest-
nácté hodině, kdy celá akce začíná. 
U vchodu se už tísní desítky zájem-
ců, pořadatelé v tradičních šaškov-
ských maskách mají plné ruce práce. 
Vycházíme před budovu a přemítá-
me, zda se vydat na cestu sami, či se 
k někomu přifařit. 

Rodinný mluvčí
Štěstí nám přeje, před budovou 

se formuje rodina Šerkových. Že 
ji neznáte? Lucie Šerková je mluv-
čí třebíčských městských strážníků. 
Vydáváme se na cestu a brzy zjišťuje-
me, kdo je hlavním mluvčím v rodi-
ně. Malá dcerka má patrně výřečnost 
po mamince. 

Jdeme po Karlově náměstí, po hor-
ní straně, stejně jako desítky a mož-
ná stovky dalších účastníků pohád-
kové cesty. Procházíme Jejkovskou 
bránou a přes přechod do ulice Smi-
la Osovského. Podivujeme se, co vše 
se v ní změnilo, zejména v oblasti 
podnikání. 

Inu, není občas na škodu si projít 
město pěšky. Opět přecházíme ulici, 
z jedné strany máme výhled na řeku, 
na druhé míjíme řadu garáží. V řece 
moc vody neteče, sucho posledních 
dnů žádnou vláhu nepřineslo. To 
všechno se má zlomit o den později, 
jsou tu smíšené pocity, na jednu stra-
nu je déšť potřeba, na druhou stra-
nu by ohrozil další třebíčskou akci 
Bramborobraní. 

Ale dost úvah, cesta se zvedá prud-
ce do kopce. Prudce? Tak hrozné 
to zase není. Nejvíc obdivujeme 
účastníky s kočárky, pro ně to mož-

ná prudké opravdu je. Po levé stra-
ně vidíme první stanoviště, altán, ke 
kterému se vine slušná fronta.

Kdyby to bylo za minulého režimu, 
leckdo z pamětníků by si mohl 
pomyslet, že do altánu dovezli zásil-
ku banánů. Předbíháme řadu lidí, 
vždyť nejsme účastníci pochodu, ale 
pozorovatelé. Na vrcholu kopce se o 
zábavu starají tři pohádkové bytosti. 
Skřítci nebo loupežníci? To nechá-
váme na fantazii každého účastníka. 
Dvě z postav určují první úkol, hod 
kroužků na tyč. 

Sladká odměna
Některé děti jsou šikovnější, ně-

které méně, svoji roli také hra-
je věk. A na všechny čeká sladká 
odměna, tedy kromě těch, kteří 
ji oželí a stačí jim razítko do prů-
vodního listu. Pokračujeme v cestě 
opět po lesní pěšině pod nemocni-
cí. Z ní se ozývá stavební ruch, are-
ál prochází rozsáhlou přestavbou. 

Dostáváme se už ke skaliskům 
před zimním stadionem. A slyšíme 
maminku jak říká svému synkovi: 

„Tady jsem často v pubertě řádila.“ 
Scházíme dolů do parčíku a míjí-

me zimní stadion. Uvnitř se hra-
je nějaké hokejové utkání, napadá 
nás, že by nebylo vůbec od věci se 
zchladit. Naši cestu provází veliké 
dusno, pot je opravdu všudypří-
tomný. 

Další stanoviště je u pravoslavné-
ho kostela na Gorazdově náměstí. 
Cestu od stadionu každý volí indi-
viduálně, ani my se nedržíme vyty-
čené trasy. Tady účastníky vítá vlk, 
Červená Karkulka a babička. Tu 
pohádku určitě všichni znáte. A co 
nesla Karkulka babičce v košíčku? 
Přece bábovku a láhev vína. Dětem 
vlk s Karkulkou nalévají z láhve 
s názvem Modrý Portugal občerst-
vení, ale víno to určitě není. 

Vstupujeme do kostela, dýchne 
na nás zcela jiná atmosféra než 
v kostelech církve římskokato-
lické. Pokračujeme v cestě k hale 
Leopolda Pokorného. Už z dálky 
se na nás směje předzahrádka, kde 
se několik hostů osvěžuje zlatavým 
mokem.

Nelze odolat
Nemůžeme odolat, zvlášť když 

osobní automobil tráví zasloužený 
odpočinek na parkovišti nedaleko 
bydliště. Pivo hladí a chladí vnitř-
nosti, bohužel jen na chvíli. Vydá-
váme se vstříc železničnímu mostu, 
procházíme podél sokolského stadi-
onu. 

Jedna z maminek hodnotí pře-
chod přes lávku slovy: „To mě nejdříve 
budou muset opít, než se vydám na ces-
tu.“ Druhá jí částečně přitakává: „Po 
té lávce jsem šla snad naposledy ve čtr-
nácti.“ 

Po lávce Libušino údolí přechází-
me i my, také cítíme kolem žaludku 
lehounké chvění, každý nesnáší výšky 
stejně. Na druhém konci si zhluboka 
oddychneme a drápeme se do kopce 
k železniční trati. „Tady si musíme dát 
velký pozor,“ nabádá malého kloučka 
patrně babička. Teprve pak si uvědo-
mí, že žádné nebezpečí nehrozí, trať 
se opravuje. 

Blížíme se k tradiční zastávce, Větr-
nému mlýnu. A co by to bylo za 
mlýn, kdyby v něm nebyli čerti. Tady 
dva řádí ještě před mlýnem. Jeden ne-
chce uklízet rozházená polínka, druhý 
v rukou třímá obrovskou knihu. 

Ano, je to tak. Je to kniha hříchů. 
A ti největší zlobílci se dozvídají, co 
všechno musí ve svém životě napra-
vit. Malý Honzík před chvíli dostal 
od maminky něžný pohlavek, a už se 
to na něj sype. Problémy ve škole i 
s chováním. 

Malý chlapeček zase nerad polévky, 
ale slibuje, že už je bude jíst. Jdeme 
se podívat do mlýna, kde děti dostá-
vají k razítku sladkost a naše pohád-
ková cesta končí. Ale slibujeme si, že 
za rok až k Babáku k turistické chatě. 
Opravdu, na psí uši. 

Jen tu obuv budeme muset zvo-
lit poněkud vhodnější. Sandály 
bez ponožek, to není vhodná bota. 
Zvlášť když mezi podrážku a nohu 
občas vnikne nějaký kamínek nebo 
jiné smítko. Tož za rok na jedenác-
tém ročníku.  

ČERTICE u Větrného mlýna četla dětem jejich prohřešky z Knihy hříchů. 
 Foto: Antonín Zvěřina

Třebíč se stala pohádkovým městem

Slavnostního zahájení Třebíčského 
operního festivalu se, kromě jiných,  
zúčastnila skupina Miracles z tře-
bíčského Katolického gymnázia. 
Vystupovala v prostoru před sochou 
svatých Cyrila a Metoděje a za mluv-
čího si zvolila kytaristu Petra Jonáše. 

Ten uvedl, že v současné době stu-
duje třetí ročník. „Před rokem jsme 
se s kamarádem, který hraje na cajon, 
domluvili, že by nebylo špatné založit 
kapelu,“ vzpomínal Petr. Postupně 
na svoji stranu získávali další muzi-
kanty. 

V roce 2015 v září se kapela poprvé 
představila veřejnosti. Před nedáv-
nem zahrála na sokolském stadio-
nu při loučení s prázdninami, někdy 
doprovázejí na Katolickém gymná-
ziu mši svatou.  „Hrajeme, když si nás 
někdo pozve,“ poznamenal Petr. 

Upozornil, že skupina nehraje jen 
muziku s náboženskou tematikou. 
Na sokolském stadionu se skupina 

představila s písničkami od zahra-
ničních i našich interpretů. 

„Už máme i svoje dvě autorské písnič-

ky, ale zatím s tím začínáme,“ pouká-
zal Petr. Nastínil složení kapely, bicí, 
elektrická a akustická kytara, klávesy, 

housle, saxofon a zpěvačka. 
„Takže je nás hodně, skupina má sedm 

členů,“ uvedl Petr. Zdůraznil, že v kape-
le nedochází k žádným rozmíškám, 
všichni jsou výborní kamarádi. „Občas 
samozřejmě mezi sebou diskutujeme, 
jaké písničky hrát,“ připustil Petr.

Doplnil, že kapela zkouší ve školním 
roce dvakrát týdně. Zkušebnu má 
přímo v objektu Katolického gym-
názia. „To je výhoda, my za to hrajeme 
na akcích školy a někdy ji i reprezentu-
jeme,“ naznačil Petr. 

Plány do budoucna? „Chtěli bychom 
se víc věnovat vlastním skladbám a 
dostat se třeba na úroveň kapel China-
ski nebo Kryštof, ale zatím nám to, co 
umíme a co zkoušíme, stačí,“ odpově-
děl Petr. Netajil, že vše může být jinak 
až jednotliví muzikanti opustí brá-
nu školy. „Věříme ale, že se nám poda-
ří kapelu i potom udržet pohromadě,“ 
uzavřel vyprávění Petr Jonáš.  -zt-

Festival zahajovala i kapela Miracles

SKUPINA MIRA CLES se představila na Karlově náměstí.
 Foto: Antonín Zvěřina


