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Děti si zatančily s indiány jejich tance
Sokolský stadion patřil nejen tátům, ale
zejména dětem, a samozřejmě i maminkám
a dalším rodinným příslušníkům.
 זAntonín Zvěřina

Třebíč nevyhyne, chtělo se zvolat v neděli 11. června v podvečer, při odchodu ze sokolského stadionu
plného dětí. Hrubínka, Centrum volného času, ve
spolupráci s Třebíčským centrum tam pořádaly akci
Táta dnes frčí.
Ale to vůbec neznamenalo, že tam mámy nesměly, naopak. Pokud jde o to zvolání, samozřejmě patří díky všem pořadatelům akcí v Třebíči věnovaných
dětem. Protože nejlepší je už malým dětem vštěpovat, že v Třebíči je krásně, že se tady pořád něco děje,
a že vůbec není nutné město v dospělosti opustit.
Ale vraťme se na sokolský stadion, na začátek. Akce
začala ve čtrnáct hodin, a okamžitě se areál plnil
tatínky, dětmi, ale, jak už jsme zmínili, i maminkami.
A samozřejmě nechyběli ani dědečkové a babičky.

Náplň? Soutěže
Některé děti přišly v indiánském, či v kovbojském,
inu celé odpoledne se neslo v tomto duchu. Co bylo
hlavní náplní odpoledne? Soutěže. Pořadatelé připravili celkem třináct stanovišť, což určitě nebylo
pro soutěžící nešťastné číslo. Všichni se s nástrahami
dokázali zdárně poprat.
A o jaká stanoviště se jednalo? Zkouška přesnosti, zkouška trpělivosti, zkouška zručnosti, indiánská
pelota, lov, indiánský běh, stopování, čelenka, indiánská výzva, indiánský golf, malování na obličej, plížení
a oříšky a bobule.
Nesoutěžilo se tak, že by museli účastníci absolvovat určenou trasu, ale každý si ji mohl zvolit podle
své libovůle. To na stadionu vyvolalo nepřehlédnutelný mumraj, inu jako v pravém indiánském ležení.
Navštívili jsme všechna stanoviště kromě týpí, měli
jsme obavu, zda se otvorem do stanu protáhneme a
neuvázneme, čímž by se soutěž poněkud pozdržela.
Musíme přiznat, že některá stanoviště byla velice
zapeklitá, dala by zabrat o dospělákovi. Proto je dobře, že pořadatelé na stanovištích byli shovívaví.
Díváme se do do zadní části sokolského stadionu.
Na vyvýšeném prostranství se pohybuje něco většího než člověk. Copak na takovém odpoledni mohou
chybět koně! A nejsou určeny dospělým, ale dětem.
Některé kurážně usedají do sedla, malá dívenka se
toho vzdává, přes domlouvání doprovodu.

Hraje Druhej dech
K poslechu hraje skupina Druhej dech – Old Boys. Hrají známé
i méně známé písničky a přispívají
k dobré náladě na stadionu. V průběhu odpoledne dostává prostor
kovboj Tom. Ukazuje, jak se práská
bičem a dovede s ním kousky, nad
kterými se tají dech.
Ale to mu nestačí. Bere do ruky
druhé práskadlo, a oba biče sviští kolem jeho těla, že se nejen tají
dech, ale chvílemi stydne krev v žilách. To je samozřejmě nadsázka.
„Trénink asi musel bolet,“ dozvídáme
se z úst moderátorky.
Ta nám také vysvětluje, proč biče
tak krásně práskají. Na konci mají
takzvanou práskačku, a ta se pohybuje nadzvukovou rychlostí, což
vyvolává patřičný zvuk. Nevěříte?
Jak jsme koupili, tak prodáváme.
Na step sokolské zahrady přichází indián. Čte si prospekt nějakého obchodního domu a nemůže
pochopit, že je tam k mání
mustang za deset korun. Něko- DVĚ malé indiánky plní jeden z mnoha soutěžních úkolů.
likrát to opakuje, a jeho snem je
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takový nákup uskutečnit.
„Není vám na tom indiánovi něco divného?“ ptá se příchozí práskač Tom. Prosím, diváci se musí držet vymezeného prostoru. My kvůpráskač, to není tak, jak si myslíte. Inu indián má li fotografii tento zákaz porušujeme, a paní se na nás
prospekt obráceně, a ukazuje se, že neumí číst, jen si dívá s tak přísným úsměvem, že se provinile vracíme
do vyhrazeného místa.
vymýšlí. Přichází trest.
Na stadion vstupují indiáni ve svých krojích. DozvíTom si ho staví do patřičné vzdálenosti, indián
dáme,
že se jedná o kroje moderní, které používají
musí natáhnout ruce před sebe i s tiskovinou a Tom
mu ji bičem rozdělí na dva kousky. Přihlížejí chtějí dnešní indiáni. Potrpí si na pestrobarevnost a leskvidět další a další dělení, až indiánovi zbude v rukou lost. A co jim je vlastní, tak to je tanec. Nejprve předtak malinký kousek papíru, že bič se musí vejít do vádějí tance sami, ale pak pozvou ke společnému
malilinké škvírečky. Co myslíte, podařilo se to? Poda- tanci děti.
A jde jim to opravdu dobře. Děti mají jediný úkol,
řilo, i když indián si foukal na prsty.
své velké bratry napodobovat. Že by rodiče zůstali
stranou? To by je určitě rozesmutnilo. Kdepak, indiOhrožení dravci
áni myslí i na ně. Společně s dětmi tvoří dlouhého
Jdeme se podívat do východní části stadionu na hada, který se proplétá a zaplétá a a nakonec rozplédravce. Ty sem dovezli pracovníci Záchranné stani- tá.
ce Křemešník, což je hora u Pelhřimova. Vysvětlují,
Indiáni ještě chvíli postojí, protože spousta lidí se
které druhy jsou ohrožené, a kterým se naopak zatím s nimi chce nechat fotografovat. Příjemné odpoledv přírodě daří.
ne pomalu končí, před pátou hodinou odpolední
A také varují před nálety orla mořského i na Třebíč- odcházíme ze stadionu a chce se nám zvolat do všech
sko, jež nemá predátora a může se stát do budoucna čtyř světových stran: „Třebíč nevyhyne!“
velkým problémem. A ještě jedna taková drobnost,

Firmy objevují výhody pronájmu aut. Šetří jim to peníze
„Firmy se nechtějí starat o svá auta.
Pronájem je výhodnější,“ říká o službě
MAXFLEET její tvůrce Aleš Lukášek.
Ačkoliv si firmy v zahraničí auta pronajímají, u nás tyto možnosti teprve objevují.
Potřebujete půjčit auto na den,
měsíc, rok? Není problém!
Firmy mají raději, pokud si věc mohou
pronajmout. Mají v pronájmu veškerý komfort, který pronajímatel nabízí.
Nemusejí se o nic starat. Jakýkoliv problém řeší pronajímatel. Firma potřebuje
například vyslat své zaměstnance na školení z Třebíče do Prahy, nebo odkudkoliv
z České republiky například do Německa. Firemní auta jsou v terénu, navíc by
se hodilo vícemístné auto, a to firma
nemá. „Stačí nám objednávka vozidla emailem nebo telefonicky. Předáme klíčky, technický průkaz a firma může začít
auto využívat. Všechny vozy jsou vždy
stoprocentně připravené k okamžitému
pronájmu. A bez zbytečného papírování,“ popisuje tvůrce služby MAXFLEET
Aleš Lukášek, který začínal podnikat

před dvaceti lety a celou dobu pozorně
sleduje trendy a potřeby firem v oblasti fleet managementu (správa vozového
parku).
Pronájem auta je levnější, než správa vlastního vozového parku

Některé firmy mají sezónní zakázky, nevyplatí se jim kvůli třem měsícům
pořizovat nová auta. Musely by se o ně
starat a jsou to pro ně náklady navíc.
„Když parta zedníků nebo truhlářů získá přes léto zakázky a potřebuje posílit logistiku, pronajmou si auta od nás,“

vypichuje jeden typ klientů Lukášek.
Škála zákazníku je široká. Pronájmy aut
využívají jednotlivci, malí soukromníci,
ale také nadnárodní společnosti. To právě z důvodu, že jim současné vlastní auto
nevyhovuje nebo jich nemají dostatek.
Služba MAXFLEET je celorepubliková.
„Není pro nás problém auto přistavit na
jakékoliv místo v České republice. Stačí
vytvořit objednávku a my vozidla do 24
hodin přistavíme, natankovaná a připravená k okamžitému využití. Když u nás
nový klient uzavře rámcovou smlouvu
a využije naší službu jen pětkrát za rok,
není to vůbec žádný problém. Vždy na
konci daného měsíce, kdy využil službu MAXFLEET, obdrží vyúčtování za
denní pronájem, žádné kauce ani poplatky za ujeté kilometry, “ popisuje Lukášek. Není to zavazující, platí se za reálně
využitá auta. Pokud vozy potřebuje firma
na určité místo, přistavení v rámci České
republiky je zdarma. Ohlasy firem potvrzují, že tato služba Aleše Lukáška nastoluje nový trend v podnikání.
Více na www.pronajemaut.cz.
(PI-t06-autoM)

