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Pohodu v cíli na chvíli překazil 
déšť, naštěstí se jednalo 
jen o přeháňku. 

 Antonín Zvěřina

Jestliže jsme loni slíbili, že v letoš-
ním roce dojdeme až do cíle tradič-
ní Pohádkové Třebíče, svůj slib jsme 
beze zbytku splnili. Konal se jedenác-
tý ročník, vlastně dvanáctý, ale ten 
první byl uveden jako nultý. 

Letošní trasa měřila šest kilometrů, 
a start se opět odehrával v suterénu 
Malovaného domu na Karlově náměs-
tí. A tísnily se tam od 16 hodin davy 
zájemců. Na trasu se ovšem účastníci 
mohli vydat až do 18. hodiny. 

Cesta tentokráte vedla z Karlova 
náměstí průchodem na Komenské-
ho náměstí. Po zdolání dvou přecho-
dů pro chodce na světelné křižovat-
ce účastníci překonali most přes řeku 
Jihlavu. 

První úkol
Pak už jen zbývalo absolvovat úsek 

k bazilice, a děti se dostaly do mís-
ta plnění prvního úkolu. Následovala 
cesta přes zámecké nádvoří a po pěši-
na na Podzámeckou nivu. Po cestič-
ce se účastníci dostali ke vchodu na 
koupaliště a po zdolání přístupového 
mostu se ocitli u hospůdky na Polan-
ce, kde na děti čekal další úkol.

Následovala trasa do ulice Polan-
ka, přechod silnice, chůze ulicí Nad 
Lesem, ulicí Sucheniovou, přechod 
přes železniční trať, a po zdolání něko-
lika dalších ulic se účastníci ocitli 
v místě třetího úkolu, Větrníku. Tra-
sa pokračovala na lávku pro pěší přes 
Libušino údolí, až na Gorazdovo 

náměstí, kde u pravoslavného kostela 
bylo další soutěžní stanoviště. 

Odtud se účastníci prosmyskli ke 
Kongresovému centru Pasáž, přešli 
přes přechod, a podchodem u býva-
lého okresního úřadu se dostali na 
Martinské náměstí. Cesta pokračovala 
přes Karlovo náměstí do průchodu na 
lávku ve směru do Židovské čtvrti. 

Pátý úkol se plnil u Nové synagogy, 
následovala cesta zpět po nábřeží do 
Kočičiny, k rybníku Babák, a to už sta-
čilo vystoupat mírný kopec, a pohád-
káři stanuli u chaty třebíčského Klubu 
českých turistů, kde byl cíl.

My jsme zvolili poněkud jinou vari-
antu. Z Karlova náměstí, kde se konal 
Den bez aut, jsme došli k poště, přes 
lávku se dostali do Kočičiny, tady 
zabloudili, protože jsme u chaty turis-
tů nikdy nebyli, vzápětí se vrátili na 

správnou cestu a instinktivně nalezli 
cíl. 

Že jsme podváděli, když jsme neab-
solvovali vyznačenou trasu? Přátelé, 
nemáme rádi výšky a přechod po láv-
ce přes Libušino údolí by nám mohl 
způsobit nevolnost. To je vskutku 
objektivní příčina.

Pohádkové převleky
U chaty, stejně jako na startu, nás 

vítají turisté v pohádkových převle-
cích. Jak by ne, když se jedná o Pohád-
kovou Třebíč! U vstupu trůní mnich, 
který má za úkol přivítat malé turisty a 
jejich rodiče, a také prarodiče, a někdy 
i strýce a tety, či jiný doprovod. 

Využijeme nabídky na prohlídku 
chaty, a musíme uznat, že třebíčš-
tí turisté mají pěkné zázemí, které se 
ještě snaží vylepšit. Zhruba o půl šes-
té večerní přicházejí první účastníci. A 

pak už to jde ráz na ráz. 
Mraky nad Třebíčí hrozí deštěm celé 

odpoledne. Zhruba v 18.15 se zve-
dá silný vítr a na prostranství se sná-
ší velké kapky deště. Naštěstí je kde 
se schovat. A naštěstí někteří účast-
níci počasí nepodcenili a vybavili se 
deštníky a pláštěnkami, a maminky 
s kočárky nezapomněly na ochranu 
těch nejmenších. 

Ale jednalo jen o přeháňku, takže za 
chvíli déšť ustal, a dokonce se na oblo-
ze objevila duha. Děti měly k dispozi-
ci hrad, peklo a perníkovou chaloup-
ku, které věnovaly největší pozornost. 

Většina účastníků byli tradiční 
pohádkáři, a ti, co šli poprvé, urči-
tě nelitovali. Možná právě v pátek 22. 
září poznali blíž některá zákoutí Tře-
bíče. Celkem se na cestu vydalo 574 
pohádkářů, což není málo, a to ještě 
mnohé odradilo počasí. Takže zase za 
rok. A z naší strany - beze slibů.            

Honza a Lukáš dokázali na 
Karlově náměstí, že na kolech 
se dá i létat. 

 Antonín Zvěřina

Největším zpestřením tradičního 
Evropského dne bez aut na Karlo-
vě náměstí v Třebíči bylo vystoupení 
biketrialistů Honzy Šmída a Lukáše 
Müllera. Ti dokázali, že kolo není jen 
dopravní prostředek, překonávající 
dlouhé trasy, ale že jejich bicykly slouží 
i ke zdolávání různých překážek. 

Roční práce
„Na podzim roku 2013 se poprvé, po 

asi roční práci na překážkách, náš team 
vypravil mezi diváky. Přes nelehké začát-
ky jsme se pomalu vypracovali na profesi-
onální team, který vám připraví show na 
míru kdekoliv po celé Evropě.

Snažíme se každému vyjít vstříc a při-
pravit tak show právě pro vaši akci. Při 
našich vystoupeních využíváme speciál-
ně vyrobený přívěs a spoustu dalších pře-
kážek. Show moderujeme pomocí náh-
lavních mikrofonů. Nejde nám jenom 
o pobavení diváků, ale i o prezentaci 
biketrialu. 

Biketrial je poměrně mladý, ne moc 
známý sport. Je to sport, při kterém musí-
me na speciálně upravených kolech pře-
konávat překážky, aniž bychom se dotkli 
země čímkoli jiným, než pneumatikami. 
Snažíme se dostat tento sport do pově-

domí a ukázat, že na kole se dá jezdit i 
jinak, než jste zvyklí,“ píší o sobě na 
webových stránkách.  

V Třebíči sport zpropagovali dokona-
le, přítomné upozornili, že kola nemají 
sedačky z toho důvodu, že už jim na ně 
nezbyly peníze. Což byla samozřejmě 
nadsázka, ty by jim při předváděných 
kouscích překážely. 

Diváci oběma uznale tleskali, a ti 
také do svého vystoupení zapojili děti, 
přes které skákali, aniž by jim způso-
bili nějakou újmu na zdraví. Ke své 
produkci využili i některé prvky na 
náměstí a dokázali, že nemusí mít jen 
překážky speciálně připravené.

Opilecké brýle
Velkou pozornost také budily tak-

zvané opilecké brýle. Kdo si je nasa-
dil, zkrátka měl pocit, že požil vět-
ší množství alkoholických nápojů. A 
málokomu, vlastně téměř nikomu, se 
nepodařilo přejít připravenou čáru 
rovně, bez výkyvů. „Viděla jsem čáry 
tři. Nevěděla jsem, na kterou stoupnout,“ 
stěžovala si mladá paní. 

Jak jinak, i tato záležitost vyvolala 
mezi diváky diskuzi. Jeden z přihlížejí-
cích mínil, že pokud doma požije vět-
ší množství alkoholu, rozhodně nepo-
běží před dům, nenamaluje si čáru a 
nebude zjišťovat, do jaké míry je opilý. 

Jiný diskutér přemítal, že by to byla 

dobrá hra na mejdany, kdy by o půl-
noci proběhla soutěž, kdo čáru přejde 
nejrovněji. „Samozřejmě by bylo pod-
mínkou, že všichni musí zkonzumovat 
stejné množství alkoholu,“ rozumoval. 

K vidění byl, mimo jiné, i stánek 
městské policie, svoje vybavení před-
stavili hasiči z Pocoucova, kteří si stá-
le ještě připomínali požár rodinného 
domu v obci, což byla pro dědinu vel-
ká událost. 

Na pódiu se představily mladé kape-
ly, které tak měly možnost se dostat 
do povědomí diváků, čehož samozřej-
mě využily hlavně hlukem, což nebylo 
všem návštěvníkům náměstí právě po 
chuti. Ale těch pár hodin se to určitě 
dalo vydržet.  

PŘESKOČIT pět vedle sebe ležících dětí, to vyžaduje pořádnou porci umu a odvahy. Umu od biketrialistů, a odvahu od dětí, 
ale všechno dobře dopadlo.  Foto: Antonín Zvěřina

Biketrialisté na náměstí zaujali

V CÍLI pamětní listy a drobné dárky obdrželi účastníci od mni-
cha. Foto: Antonín Zvěřina

Turisté připravili další Pohádkovou Třebíč

START Pohádkové Třebíče byl tradičně v Malovaném 
domě. Foto: Antonín Zvěřina


