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Šest stanovišť s různými úkoly 
čekalo na účastníky pohádkové 
cesty. 
� Antonín Zvěřina

K podzimní Třebíči neodmyslitelně 
patří Pohádková Třebíč. Letos se konal 
13. ročník a nám se ještě nikdy nepo-
dařilo absolvovat celou trasu. A to letos 
chceme změnit. Start závodu pořadatelé 
z klubu třebíčských turistů naplánova-
li na 16. hodinu, ale už několik desítek 
minut postávají před dveřmi do Malo-
vaného domu na Karlově náměstí první 
zájemci z řad dětí i dospělých. 

Není divu, že organizátoři je nechtě-
jí nechat čekat a otevírají bránu ještě 
před stanovenou hodinou. V průjezdu 
na ně čekají čtyři šášové v čele s předse-
dou turistů Ladislavem Tomášem. Jako 
každoročně vydávají účastníkům prů-
vodcovský list s podrobným popisem 
trasy a místem pro šest razítek, tolik je 
na cestě zastavení. 

Nechybí upozornění, že děti do pat-
nácti let mohou trasu absolvovat pouze 
v doprovodu dospělých, že všichni se na 
trase pohybují na vlastní zodpovědnost 
a k přechodům přes silnice nechť využí-
vají účastníci značených přechodů.

I my obdržíme lístek a vydáváme se 
podle pokynů vzhůru Hasskovou ulicí. 
Mineme kostel svatého Martina, počká-
me si na křižovatce na Masarykově 
náměstí na zelenou barvu na semaforu 
a kolem bývalého kina Morávia, kde by 
se co nevidět mělo otevírat komunitní 
centrum, míříme na Gorazdovo náměs-
tí. 

Pověsit prádlo 
Tam nás čeká první zastávka. Účast-

níky vítají dva králíčci či zajíčci či ně-
co úplně jiného a ukládají dětem prv-
ní úkol. Musí na šňůru kolíky připevnit 
kus prádla. Inu neocenitelná zkušenost 
zvlášť pro chlapce. 

Děti dostávají razítko a pamlsek a jde-
me dál, kolem sochy plk. Švece pod 
sokolským stadionem a sešupem míří-
me do Libušina údolí. Projdeme po 
hrázi jezírka a po cyklostezce míříme 
k nedávno otevřenému podchodu 
pod Sucheniovou ulicí. 

Tam na účastníky čeká druhé sta-
noviště. Na děti i dospělé čekají jaké-
si divoženky oblečené v roztodivných 
hábitech. Ale jelikož učí dětí lítat na 
koštěti, usuzujeme, že se jedná o pra-
vé a nefalšované čarodějnice. 

Účastníci opět dostávají do listu razít-
ko a do ruky pamlsek a procházíme 
podchodem a míříme k areálu Polanka, 
Ne, nepůjdeme se koupat, i když počasí 
je pro pochod ideální, na koupání to již 
jaksi není, i když členové Klubu ledních 
medvědů, třebíčští otužilci, by jistě měli 
jiné mínění. 

Opět hádáme, co je to na stanoviš-
ti před mostem do areálu koupaliště za 
osoby. Že by bezdomovci? To se nám 
jaksi nezdá. Asi strojem času se sem 

dostali lidé až z dalekého pravěku. Děti 
mají za úkol projít krátkou trasu po 
vyznačených šlápotách a trefit se klací-
kem do správného místa. Co si myslíte, 
že dostávají za odměnu? Správně, razít-
ko a pamlsek. 

Třebíč, to není žádná rovina jak u 
Kolína, a tak šplháme po stráni do vrš-
ku, neboť další stanoviště je na nádvo-
ří třebíčského zámku. Tady nás čekají 
dvě sličné zámecké paní, ale také oškli-
vý žabák. 

Představte si, že se dámám rozsypa-
ly korále a žabák je má za úkol posbí-
rat. Ale těmi svými pařáty to zkrátka 
nedovede, tak prosí o pomoc děti. A 
ty ochotně korálky sbírají, někdy i za 
pomoci dospěláků. 

A odměna? Ne, nebudeme to už 
opakovat. Kolem baziliky sv. Prokopa 
míříme na Žerotínovo náměstí. Tady 
přechod nehlídají semafory, a tak 
vyčkáváme, až nám řidiči v obou smě-
rech na vyznačeném přechodu da-
jí přednost. Což ochotně činí, i když 

je to musí trošičku zdržet. Po nábřeží 
řeky Jihlavy míříme k objektu, kde 
sídlí vodácké muzeum. 

Praví piráti
Tady se nemůžeme splést. Na účast-

níky čekají praví piráti jako z Karibi-
ku. Co mohou jiného děti naučit než 
střílet z kuše. Odměna? Pssst! Přesou-
váme se k Zadní synagoze, před níž 
stojí zajíček, ani tady se nemůžeme 
splést, a zve nás dovnitř. 

Čeká nás krátká pohádka, kde si 
zahrají i některé přítomné děti. O 
čem ta pohádka je? Vedle sebe mají 
chaloupku zajíček a liška. Zajíček si 
vybudoval pořádnou dřevěnou cha-
loupku, liška obydlí ze sněhu. Není 
divu, že jí na jaře roztála.

Důvěřivý zajíček ji nechal bydlet u 
sebe, ale se zlou se potázal. Proradná 
liška ho vyhnala. A tak postupně zají-
ček prosí o pomoc zvířátka. Až moud-
rá sova jim poradí, že lišku vyženou 
jedině tehdy, když spojí svoje síly. A je 
to pravda pravdoucí. 

Opět stoupáme vzhůru a vzpo-
mínáme na Kolín. Projdeme kolem 
Hrádku a už jsme u poslední památ-
ky UNESCO, Židovského hřbitova. 
Tajemné místo a tady na nás nemůže 
čekat nikdo jiný než duchové. Děti 
musí šiškou trefit vymezený prostor, 
a to není všechno. Udržet míček na 
pálce určené pro stolní tenis při chůzi 
není nic snadného. 

Scházíme dolů do údolí a míří-
me směrem k třebíčské čtvrti zvané 
Kočičina. Tam mají třebíčští turisté 
svoji základnu a tam je také cíl všech 
účastníků pochodu. Na ty čeká drob-
né občerstvení, my se zdravíme s něk-
terými známými. Takže to letos vyšlo. A 
byla to pěkná procházka. Tož příště i vy. 
A na závěr statistika. Pohádkové Třebí-
če se účastnilo 393 dětí, 397 dospělých 
a 42 pořadatelů.             

Pohádková Třebíč se vydařila

KROKY účastníků Pohádkové Třebíče zamířily i na nádvoří zámku, kde razítka 
rozdávaly sličné princezny.  Foto: Antonín Zvěřina

Zahradní slavnost uspořádala Základ-
ní škola Kpt. Jaroše Třebíč v ve středu 
25. září od 15.30 hodin. Jednalo se také 
o ukončení projektu Přírodní zahrada 
je náš kamarád 2 – ukázková. Během 
dvouleté úpravy došlo k mnoha změ-
nám.  

Zahrada byla doplněna o nové prvky, 
které dosud při provozu současné pří-
rodní zahrady chyběly. Pro komfort-
nější pobyt návštěvníků zahrady tam 
byly umístěny čtyři dřevěné lavičky 
a pro udržování pořádku instalovány 
čtyři odpadkové koše. 

Dalším novým prvkem přírodní 
zahrady je bylinková spirála vysázená 
dvaceti sazenicemi. V nově založeném 
květinovém záhonu byly osazeny rost-
liny, které nakvétají v různém období, 
a tak bude možné během roku sledo-
vat dobu a délku kvetení jednoletých i 
víceletých květin. 

Atraktivním prvkem zejména pro 
menší děti je nově založený živý tunel, 
na který bylo třeba 50 vrbových saze-
nic, a malé vrbové iglú na paloučku. 
Pro plánovanou užší spolupráci s Čes-
kým hydrometeorologickým ústavem 
v Komořanech a systematické pozoro-
vání toho, jak se probouzí a usíná vege-
tace, se vysadilo několik exemplářů lís-

ky obecné. 
V uplynulých letech musely být 

odstraněny přestárlé a nemocné keře 
rybízu, angreštu a maliníku, proto se 
obnovily a do části zahrady, kterou žá-
ci využívají nejen pro studium, ale i pro 
užitek a radost z vypěstovaných plodů, 

přidaly ještě ostružiny a borůvky. 
Došlo také k vysazení původních 

druhů dřevin jako muchovník, moruši, 
dřín nebo aronii. Po celé zahradě byly 
rozmístěny popisky s českými i latin-
skými názvy rostlin, všechny jsou rov-
něž přepsány Braillovým písmem. 

Nezanedbává se ani péče o kvalit-
ní zeminu a zpracování zahradního 
odpadu v novém kompostéru. Tech-
nika správného kompostování byla žá-
kům školy demonstrována při výuko-
vém programu, který vedl odborník z 
organizace Ekodomov. 

Škola se zapojila do projektu Kve-
toucí škola Nadace partnerství Brno. 
Při jeho realizaci si žáci 4. a 5. roční-
ku na jaře vysázeli semínka ředkviček, 
mangoldu, rajčat a dýní. O rostlinky 
se celou sezónu starali tak, aby se jim 
podařilo vypěstovat nejen plody, ale 
také získat semínka jako sadbu pro 
příští rok. 

V úvodním programu vystoupily 
zpěvačky Kristýna a Zuzana Eiglovy. 
Zahradu podrobně přiblížili deváťáci 
Eliška Pochopová, Matěj Svoboda a 
Lukáš Outulný. 

„Největší zásluhy o zahradu má  
správce František Pažourek a školník 
František Nedvědický. Kolegyně, které 
se mnou dělají Globe a zaslouží si také 
ocenění jsou Hana Šmardová a Mile-
na Železná, stejně jako učitelka pěsti-
telek Alena Havranová,“ upozornila 
zástupkyně ředitele Milena Bendová. 
Na závěr převzala certifikát Ukázková 
přírodní zahrada.    -zt-

DĚTEM ukázali žáci školy mnoho zajímavých věci spojených se zahradou. 
 Foto: Antonín Zvěřina

Zahrada má přízvisko ukázková


