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Třebíčští veteráni zahájili sezonu

NA TŘEBÍČSKÉM Karlově náměstí se sjelo několik desítek veteránů. 
 Foto: Antonín Zvěřina 

(Dokončení ze str. 1)
Nemusíme za to nic platit, pouze 

zaplatíme správní poplatek. 

Kdy váš klub vznikl?
Bylo to v roce 1984, tehdy ještě pod 

Svazarmem. 

Prostory na Polance jste získali 
kdy?

Tehdy jsem ještě nebyl členem, ale 
bylo to někdy ve stejné době. Pamětní-
ci mi říkali, že tehdy v roce 1985 nasta-
la v Třebíči povodeň a zatopila i tuto 
budovu. Zůstaly pouze obvodové zdi 
a nadšenci si objekt opravili a už nám 
zůstal. 

Kolik má váš klub členů?
V současné době má 38 členů. Nejen 

z Třebíče, ale i z okolí. 

Jaká je vaše další stěžejní akce, kro-
mě zahájení sezony a ukončení?

Za stěžejní akci považujeme Zlome-
nou poloosu. Většinou se koná posled-
ní víkend v květnu. Letos se uskuteční 
v sobotu 27. května. Tuto soutěž klub 
pořádá od roku založení 1984. Po dvou 
ročnících ale následoval zákaz tehdejší-
ho režimu. Letos bude 26. ročník.

Co je to vlastně, soutěž O zlome-
nou poloosu?

Jako obvykle se jedná o soutěž urče-
nou pro vojenská a užitková histo-
rická terénní vozidla do roku výroby 
1965 včetně. Toto omezení je opatře-
ním, které napomáhá celou akci orga-
nizačně zvládnout z důvodu vzrůsta-
jícího zájmu o účast na soutěži. Účast 

Soubor skříňkových betlémů, vel-
kého stavěcího betlému, několika 
betlémových staveb a tabla s ukáz-
kami práce třebíčských betlemářů 
ze sbírek Muzea Vysočiny v Třebí-
či bude reprezentovat Vysočinu na 
výstavě betlémů v muzeu v dolnora-
kouském Vösendorfu. 

Muzeum se zaměřuje na prezenta-
ci betlémové tvorby. Výstava se koná 
od 31. května 2017 do 6. ledna 2018. 

Dolnorakouské muzeum pak reci-
pročně zapůjčí betlémy ze svých 
sbírek na letošní vánoční výstavu 
pořádanou třebíčským muzeem v 
prostorách bývalé zámecké konírny. 

Mezi betlémy, které návštěvníci 
muzea uvidí, patří k nejcennějším 
velký stavěcí betlém Josefa Pokorné-
ho s fi gurkami malovanými na lepen-
ce.  -zt-

Otevření útulku 
pro opuštěná 
zvířata se blíží

K otevření nového útulku pro opuš-
těná zvířata v Hrotovické ulici v Třebí-
či má dojí 15. června. Radního Pavla 
Heřmana těší, že se daří dodržovat har-
monogram prací a společně s provádě-
jící fi rmou se hledají optimální řešení 
včetně možných úspor. Město ze stáva-
jícího útulku, kromě zvířat, převezme 
veškerý ještě použitelný materiál. „To, 
co nebudeme potřebovat, zlikviduje nový 
majitel pozemku,“ poznamenal Heř-
man.     -zt-

Betlémy míří do Rakouska

mladších vozidel však není vyloučena, 
zvlášť pokud by se jednalo o speciální 
vozidlo, ale pouze po předchozí telefo-
nické dohodě s pořadateli soutěže. 

Na co se můžete letos těšit?
Připravovaná trasa soutěže má asi 65 
km a vede po okolí Dalešické přehra-
dy. I letošní ročník O zlomenou polo-
osu se pojede podle  itineráře, a celá 
trať bude rozdělena na několik etap. V 
průběhu trasy Vás budou čekat origi-
nální soutěže, v cíli pak možná i cena, 
tj. ZLOMENÁ POLOOSA.

Teď tomu nerozumím, účastní se 
všichni?

Dělíme se takzvaně na zelený a leš-
těnky. To není nic hanlivého. Někteří 
mají oboje. Setkání na náměstí je pře-
vážně pro leštěnky, aby se se svými 
miláčky pochlubili. Zlomená poloosa 

je pro historická vojenská vozidla. Jez-
díme i jiné srazy podle domluvy a jak 
se komu hodí.

 
Teď k činnosti, scházíte se pravi-

delně?
Musíme mít členskou schůzi jeden-

krát ročně, první čtvrtek v měsíci 
se jedná o takové větší setkání, kaž-
dý čtvrtek kdo má čas. Před akcemi 
se organizační tým schází vícekrát a 
domlouvá se, co vše se ještě musí zaří-
dit.

V sobotu 22. dubna se konala tes-
tace historických vozidel. Co to zna-
mená?

Historická auta nejezdí na technic-
ké kontroly jako běžná auta. Přijede 
k nám krajský testační komisař a zkon-

troluje, zda vozidlo odpovídá statutu 
historické vozidlo a prodlouží platnost 
průkazu historického vozidla.

Znamená to, že se musí zachovat 
vše původní?

To asi nelze, ale aby se zachoval 
původní vzhled a funkční prvky. 

Co to vlastně znamená vlastnit his-
torické vozidlo?

Veteránem se stává každé vozidlo 
starší třiceti let. Je to mezinárodní stan-
dard. Musí být zachována jeho původ-
nost a funkčnost. Pak projít testační 
komisí a můžete jezdit.

Tak teď, jak vy jste se k tomuto 
koníčku dostal?

Členem klubu jsem od roku 2006. 
Historie mě vždy zajímala, možná to 
bylo i tím, že maminka byla učitelka 
dějepisu. Kromě veteránismu dělám i 
vojenskou historii.  Pro mě je to ideál-
ní spojení. 

Teď se pochlubte, co vlastníte?
Jako veterána vlastním ruský moto-

cykl se sajdou M72 z roku 1950. Je to 
kopie německého BMW R71, kterou 
jako licenci ještě před válkou koupil 
tehdejší Sovětský svaz od Hitlerovské-
ho Německa.

Bitvy v Borovině, není to vaše 
dílo?

To je moje dítko. Škoda, že se z toho, 
třeba i jinde, nestala tradice. To mně 
bavilo.

Není možné se nezmínit, jak je 
tento koníček náročný?

Žere čas, žere peníze, ale kdo se tomu 
chce věnovat, tak se tomu musí podří-
dit. Důležitá je podpora rodiny.


