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Publicistika

Dokázala zvládnout jízdu na kole
i svého psa a zazářila na mistrovství
Bikejöringová mistryně
světa trénuje se svým psem i
dvakrát týdně.

usmívá se Katka.
A nesmí zapomenout na přítele
své starší sestry, kterého má fenka
taky ráda. Skikrosu se Katka věnuje od roku 2016, kdy se konala dětská olympiáda a disciplína tam byla
zařazená.
Ale věnovala se i slalomu či obřímu slalomu, tyhle disciplíny ale nyní šly stranou. „Skikros mě strašně
baví, jsme čtyři na trati, skáče se při
něm, sjíždějí terénní nerovnosti,“ sděluje Katka.
Pochvaluje si partu a letos se účastnila mistrovství světa juniorů, kde
skončila devatenáctá. „Ještě mám co
zlepšovat,“ říká skromně.

� Antonín Zvěřina

Osmnáctiletá Kateřina Neumannová z Třebíče se od letošního května
může pochlubit titulem Mistr světa
v bikejöringu. Získala ho na květnovém Mistrovství světa belgických
ovčáků v Písku. Jeho součástí bylo
šest disciplín - běh se psem, soutěž v poslušnosti či agility. Katka si se
svým čtyřnohým kamarádem podmanila bikejöring - jízdu na kole se psem.
Vysvětluje, že jde o nejrychlejší disciplínu, která klade nejmenší nároky na
tah psa.
„Závodník jede na kole a na něm má
připevněné speciální tykadlo, kterým je
protažené pružné vodítko, které je připevněné ke psovi. Ten má speciální postroj na
tahání kola,“ vysvětluje Katka.
V Písku Katka zvítězila ve své kategorii ženy od 18 do 39 let. Připomíná, že
v loňském roce se účastnila kvalifikačních závodů.
Před mistrovstvím světa se Katka
snažila alespoň dvakrát týdně na kole
se svým psem trénovat.
„Je to pro něj fyzicky i psychicky náročné, takže nemůžeme trénovat často,“
poukazuje.
Upozorňuje, že kromě bikejöringu
s fenkou cvičí i agility, často chodí na
procházky s ostatními majiteli psů. „Je
to z toho důvodu, aby si na ně zvykla a
nebyla agresivní, což se na závodech také
hodnotí,“ vysvětluje Katka.
Doplňuje, že třeba při ježdění je velice důležité, aby se pes soustředil jen na
tahání, nikoli věnoval pozornost něčemu jinému.
„Žiji ve městě a musím mít vychovaného psa, abych s ním mohla jít, kam potřebuji. To je podmínka, aby člověk mohl
takového psa vlastnit,“ zdůrazňuje v
Katka.
Může prý dojít až k tomu, že někoho

Profi sportovkyně?

KATEŘINA na startu závodu v plném soustředění.
napadnou, mají to v povaze. „Moje fenka je od mala zvyklá pohybovat se mezi
lidmi, tak agresivní není. I když člověk
neví, co se jí honí v hlavě. Je sice hodná,
ale kdyby mě někdo napadl, zaútočila by.
Ale to aby mě bránila,“ přemítá Katka.

Výborná povaha
Její pes váží asi 27 kilogramů a
v kohoutku měří asi 61 centimetrů.
A belgičtí ovčáci se v zápasech dokáží
vyrovnat i daleko těžším a větším
německým ovčákům.
Naznačuje, že belgický ovčák byl
samozřejmě vyšlechtěn v Belgii. Tam
se křížili psi, kteří se používali na statcích k obraně majetku či k pasení ovcí.
Vznikly čtyři varianty - ma-linois,
kterého vlastní Katka, jedná se o psa
krátkosrstého, červenohnědého s černou maskou, tervueren, dlouhosrstý jiné barvy než černá, groenendael,
dlouhosrstý černé barvy a laekenois,
hrubosrstý belgický ovčák. To vše o

Hledají správce bytů
O zadání veřejné zakázky Správa bytového fondu, nebytových prostor a ubytovny
ve vlastnictví města Třebíč rozhodla rada
města. Stávající správce uzavřel smlouvu
v roce 1994 a ta obsahovala pouze inflační doložku.
„Od té doby se mnoho věcí změnilo a společnost smlouvu vypověděla. Proto ji vyhlašujeme znovu a přihlásit se samozřejmě
může i dosavadní provozovatel,“ naznačil
starosta Pavel Pacal.
Doplnil, že se jedná o 480 bytů a 125
ubytovacích jednotek v ubytovnách.
Správce zajišťuje opravy těchto bytů
z prostředků města, správu těchto bytů a
ostrahu v ubytovnách ve formě vrátného.
Celkem město platí ročně zhruba jedenáct milionů korun. Pacal prohlásil, že
současná praxe městu vyhovovala, ale
správci se nediví, že vzhledem k podmínkám smlouvu vypověděl.
Upozornil, že se jedná o tak velkou
zakázku, že se do výběrového řízení
mohou přihlásit i firmy ze zahraničí. -zt-
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ovčácích Katka ví.
„Tihle psi jsou komplexní a šikovní úplně na všechno. Mají výbornou povahu,
kvůli které se šlechtili. Příliš se nedbá na
jejich vzhled,“ poukazuje Katka.
Informuje, že belgický ovčák má dvě
linie, pracovní a výstavní. „Ti pracovní jsou daleko více odolní a používají se
opravdu na všechno,“ říká Katka.

Zvládá i lyže

To ale zdaleka není jediná sportovní aktivita Katky. Závodně se věnuje
skikrosu – disciplíně akrobatického
lyžování, při níž několik lyžařů zároveň sjíždí trať s umělými překážkami. Dostala se s ním až do juniorské
reprezentace.
Proto je často mimo domov a o
fenku se starají ostatní členové rodiny. „Má velice ráda moji mladší sestru
a poslouchá ji. Tedy jen když nejsem
doma. Mamku má taky ráda, ta jí
všechno dovolí a taťku tak nějak bere,“

Připravují cyklostezku
Text Memoranda o partnerství a vzájemné pomoci při realizaci cyklostezky mezi Třebíčí a Náměští nad Oslavou
schválila rada města v Třebíči.
Musí jej schválit ještě zastupitelstvo. Starosta Pavel Pacal poznamenal, že stezka samozřejmě
povede přes Vladislav.
„Projednávají to zastupitelstva všech dotčených obcí a my se
k tomu rádi přidáváme. Jsme společně s městysem Vladislav iniciátory, protože chceme nejprve tyto dvě
obce cyklostezkou propojit,“ vysvětlil Pacal.
Doplnil, že v současné době
probíhá příprava na zadání dokumentace pro územní rozhodnutí,
následovat bude stavební povolení a majetkové vypořádání. „Rádi
bychom tuto cyklostezku realizovali
v roce 2021,“ poukázal Pacal.
Jedná se o již také o zmiňova-

ném prodloužení do Náměště nad
Oslavou, kde jsou zainteresované další obce. Pacal upozornil, že
cyklostezka do Vladislavi povede po levém břehu řeky Jihlavy
kolem železniční trati s ohledem
na bezpečnost.
Třebíčský starosta nastínil, že se
ve městě plánuje propojení cyklostezkou východu se západem.
„Což znamená, že cyklostezka
z Vladislavi by pokračovala po třebíčské Sportovní ulici na přestupní terminál u vlakového nádraží a
postupně až do Boroviny,“ naznačil
Pacal.
Poukázal, že trasy jsou připravené a budou se zpracovávat projektové dokumentace. „Chceme,
by byla Třebíč cyklisticky průjezdná z jihu na sever a z východu na
západ,“ poznamenal Pacal. Připustil, že terén v Třebíči příliš variant
neposkytuje.
-zt-

A to ještě ze závodních aktivit není
všechno. Katka se věnuje dále thajskému boxu v třebíčském oddílu.
Chodí plavat a baví ji jízda na koni,
posiluje, běhá.
„Když si člověk dopředu vše naplánuje, dá se to zvládnout. Ale musím
se také naučit odpočívat, v posledních
měsících mě často něco bolelo, což přičítám přílišné aktivitě,“ přemýšlí.
Netají, že má podporu od rodičů,
i když ji často říkají, aby se držela
nohama na zemi. I ona ví, že živit se
sportem je hodně těžké, zvlášť v disciplínách, které si vybrala.
„Takže rodiče dbají, abych dobře studovala na gymnáziu. U starší sestry to
vidím, ona jezdí dobře cyklistiku, přesto má finanční problémy, protože podpora sportu u nás není zase až taková,“ přemítá.
Vysokou školu si samozřejmě
vybere se sportovním zaměřením a
přiznává, že ji baví trénování. V zimě učí malé děti lyžovat a baví ji i
cvičení psů. Také ji láká příslušnost
k policii či vojsku a také fyzioterapie. „Uvidím, kam mě život zavede,“
dodává mladá sportovkyně Katka
Neumannová.

Nájemce stále
neplatí nájem
Ukončit nájemní vztah v bytě
v majetku města v ulici Polanka v Třebíči rozhodla rada města. „Nájemce
má dlouhodobé problémy s včasným
placením nájemného. Proto takové rozhodnutí. Je tam tříměsíční výpovědní
lhůta,“ vysvětlil místostarosta Pavel
Janata.
Zdůraznil, že takový krok používá město ojediněle a možná nájemce vyburcuje k větší zodpovědnosti.
„Pokud učiní vstřícné kroky, jsme ochotni o celé záležitosti diskutovat,“ nastínil
Janata.
Podotkl, že problémy se občas
vyskytují, jedním z řešení je výměna
bytu za menší s nižším nájemným,
případně přestěhování do městské
ubytovny.
Pokud jde o vystěhování, město řeší
ročně maximálně pět případů. Město má k dispozici zhruba 480 bytů.
-zt-

