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Mezinárodní mistrovství v off -
roadtrialu, ale také několik dakarských 
závodníků. To jsou letošní Pístovské 
mokřady, které se konají 11. a 12. září. 
Účast už potvrdil nejúspěšnější letošní 
závodník Martin Macík s celým svým 
Big Shock Racing týmem.

Těšit se návštěvníci mohou na jíz-
dy v závodním kamionu, autogrami-
ádu, dakarský bivak a v sobotu večer 
nebude chybět vyhlášená talk show 
Posedlí Dakarem. 

Stejně jako v předchozích ročnících 
nebude chybět vojenský obojživel-
ný pásák ani skoky do největší tůně. 
Letos pořadatelé slibují vyšší odra-

zovou rampu a více bahna. 
Chybět nebudou ani atrakce pro 

děti, které zde najdou trampolíny 
nebo terénní čtyřkolky.

Pístovské mokřady je akce pro 
terénní auta ze všech koutů České 
republiky. Zajímavostí akce je, že se 
jedná o off road akci na pomoc pří-
rodě, kdy kola terénních aut suplují 
stáda zubrů, kteří v dávných dobách 
chodívali pít k potokům a udržovali 
tak v jejich okolí podmáčenou a bah-
nitou strukturu povrchu. 

V ní pak žili dnes už vzácní a záko-
nem chránění živočichové jako je lis-
tonoh, žábronožka, kuňka apod.  -tz-

Pístovské mokřady budou 
letos největší v historii
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Přihlaste se k nám do 30. září 2021
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Ad Bezpečnost v centru se 
zhoršila

Je dobré, že se o něčem takovém 
konečně píše a mluví. Naprosto sou-
hlasím s panem Gerbrichem. Byd-
lím také v centru Jihlavy a vidím tedy 
na vlastní oči, jak se situace ve městě, 
zejména po nástupu nového vedení 
radnice, naprosto zhoršila. 

V centru města už není bezpečno, jak 
po léta bývalo, potloukají se tady tlupy 
nepřizpůsobivých, kdy zejména jejich 
starší mládež se chová jako dobytek, 
pokřikuje někdy nadávky, je agresivní. 

Byl jsem jednu neděli svědkem rvač-
ky dvou podivných tmavých tlup u 
dolní kašny, kdy místní občané a turis-
té tomu řevu a agresivitě s údivem při-
hlíželi. 

Město by rozhodně nemělo tako-
vé nově příchozí (které zejména paní 
primátorka vítá, protože prý zved-
nou počet obyvatel města) ubytová-
vat v centru. S radostí jim dává byty na 
náměstí, čímž ho opravdu oživí - hlav-
ně agresivitou, kriminalitou a odpadky. 

S panem radním Škarkou bych si o 
tom také rád promluvil. Nebude to asi 
jihlavský rodák, protože je vidět, že mu 
zřejmě nejde o skutečnou pohodu a 
spokojenost občanů města, ale o cosi 
zcela jiného. 

Radnice by se neměla starat o luxus-
ní bydlení a další komfort pro jakési 
nově příchozí a lákat je sem, ale o bez-
pečnost a problémy stávajících obča-
nů. To je ale asi tak úplně nezajímá. 

 Dr. Vladimír Kříž, Jihlava
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