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emůžu si pomoci, ale za mého dětství bylo jaro 
jarem, léto létem, podzim podzimem a zima 
zimou. Nebo jsou vzpomínky vždycky krásněj-

ší než skutečnost? Asi to tak má být, že čas všechny 
události přikrášluje. 

Jako malé dítě jsem bydlelo ve Stříteži, což není ves-
nice zase tak vzdálená od Třebíče. Dokonce chvíli 
byla součástí města, ale to je zcela jiná kapitola. Za 
mého útlého dětství v okolí naší vísky nebylo mnoho 
vodních ploch ke koupání. Dneska už máme nádrž 
Markovku, ó my se máme. Ale tehdy nezbylo než 
sbalit v neděli po obědě potřebné věci a vydat se na 
dalekou pouť. Na dalekou pouť až k rybníku Horák 
u Klučova.  

Byla to pěkná štreka, ale nikdy si nepamatuji, že 
bychom my děti kňouraly, že nás bolí nožičky. Vidina 
koupání byla daleko silnější než pocit únavy. Rybník 
Horák byl v té době, na počátku šedesátých let minu-
lého století, velice vyhledávanou lokalitou i pro mno-
ho obyvatel Třebíče. Jednalo se o nevelkou vodní plo-
chu, dnes se divím, že se do ní vešlo tolik milovníků 
letní koupele. 

Přilehlá louka byla pokryta dekami se zaparkova-
nými auty, Třebíčáci tam samozřejmě nemířili pěšky, 
ale všichni už tehdy měli pro mě neskutečný přepych  
- osobní auto. Nikdy mě ani trochu nezamrzelo, že 
naše rodina automobil nevlastní, ty procházky, i když 
suchopárem, měly něco do sebe.  

Jako dítě jsem pochopitelně neuměl plavat, což se 
nelíbilo mému tatínkovi, který plavat uměl a nesne-
sl, že by jeho syn plavat neuměl. A tak jsme se často 
honili po pláni, protože jeho metody se mi zdály být 
příliš drastické, a vodní plochu jsem vyhledával jen 
když jsem byl v dostatečné vzdálenosti. 

Moje maminka plaval neuměla, bylo mi tehdy div-
né, že mě do plavání tatínek nutí a u ní ho to nechá-

vá klidným. Rybník Horák byl kouzelné místo, i když 
už tehdy se dal přejít téměř mokrou nohou, aniž by 
člověk, tedy dospělý člověk patřičného vzrůstu, musel 
použít umění plavání. Pouze uprostřed se prý nachá-
zel hlubší příkop, kde se dokonce jeden můj neopatr-
ný kamarád, starší kamarád, topil. 

Z Třebíčáků si zcela jistě pamatuji, že k Horáku 
jezdila rodina doktora Krátkého, takže jsme to měli i 
s lékařským zabezpečením. Občas se ozval z některé-
ho kouta srdceryvný pláč dítěte, když neopatrně šláp-
lo na včelu, což na ploše pokryté květenou nebylo nic 
mimořádného. 

Zpátky domů jsme s rodiči a sestrou kráčeli lesem 
a tady je velký rozdíl mezi současným a tehdejším. 
To už vzpomínky nepřikrášlí. Jednalo se o les, kde 
na mnoha místech rostly lesní jahody a v létě vydá-

valy sladké plody. Sbírali jsme je do bandasek, které 
se postupně plnily a voněly, inu voněly jako bandasky 
plné lesních jahod. Plnily se i malinami, a když jsme 
dokráčeli domů, tak je maminka rozšlehala s cukrem, 
dala nám do misek, namazala k tomu chleba s más-
lem a lepší pochoutku jsme si nemohli přát. 

Všechny dnešní moderní poživatiny se musí jít 
schovat někam do nejhlubšího kouta. A ještě větší 
pochoutka byly jahody nebo maliny našlehané s bíl-
ky. To pak tatínek, vyhlášený to kuchař bezmasých jí-
del, alespoň v naší rodině, vyrobil kupu lívanců nebo 
vdolků a ty se pak potíraly touto pochoutku a chut-
naly, inu jako lívance či vdolky s báječným pomazá-
ním. Mňam! 

Je zajímavé, že tatínek nikdy nesbíral houby, snad si 
jen pamatuji, že z lesa nosil hejna kuřátek, tedy ne že 
by je před sebou honil proutkem, jednalo se o malič-
ké houby, které se přidávaly do mléčné polévky, ale tu 
jsem jaksi nemusel a tak i ty vzpomínky spíš dopro-
vází vůně, které se z předkrmu linula. 

Občas k Horáku vyrazíme na procházku i nyní. 
Stačí přivřít oči a opět jsem dítě a opět se na pláni 
rozléhá halas lidí a občas i tranzitorák a opět vidím 
koupat se v rybníku mnoho lidí z okolních vesnic 
i z Třebíče. Dnes už se tam nikdo nekoupe. Vodní 
plocha poskytuje zázemí párku labutí, který žárlivě 
stráží plochu před nežádoucími vetřelci.    

 Antonín Zvěřina

Rybník Horák

Tak plynul čas...
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Zastupitel upozornil na konflikty
(Dokončení ze str. 1)

Vyjádření radnice
Třebíčská radnice vydala tiskové 

prohlášení, kde stojí, že radnice už 
v průběhu května zaznamenala ná-
růst počtu nově příchozích obyvatel 
romské národnosti do Třebíče. 

Bohužel tato situace s sebou při-
nesla problémy v oblasti veřejného 
pořádku, které vygradovaly dvěma 
vážnými incidenty. Reakcí na dvě 
fyzická napadení z posledních týdnů 
je posílení pěších hlídek strážníků i 
policistů.

Město v úzké součinnosti s měst-
skou policií i Policií České republiky 
nastavilo účinná opatření. Strážníci 
a policisté se v rámci běžného výko-
nu služby budou systematicky zamě-

řovat zejména na prevenci a taková 
opatření, jejichž hlavním cílem je 
zvýšení bezpečí pro všechny Třebí-
čany.

„Aktuálně můžeme využívat a moni-
torovat dění ve městě prostřednictvím 
44 kamerových bodů, rozmístěných v 
lokalitách na základě důkladné ana-
lýzy trestné a přestupkové činnosti. 
Zvýšenou pozornost věnují strážníci 
městské policie všem rizikovým lokali-
tám, zejména v centru města,“ píše se 
v prohlášení.

„Měli jsme zasedání bezpečnost-
ní rady města, kde jsme kromě jiného 
řešili i dva incidenty z uplynulých dnů. 
Policie České republiky neregistruje v 
Třebíči nárůst kriminální činnosti,“ 
uvádí starosta Pavel Pacal (Pro Tře-
bíč). 

Připouští, že obyvatel města a jeho 

návštěvníků se velmi dotýká každé 
nevhodné chování, které nemusí být 
kvalifikováno jako trestný čin a není 
tedy vysloveně trestné. 

Lidé se bojí 
„Lidé se ale bojí, a proto se necítí v 

daném místě bezpečně, a to musíme 
velmi rychle změnit. Zvýšit pocit bez-
pečí ve městě je naší společnou priori-
tou. Proto bezpečnost v Třebíči velice 
bedlivě sledujeme, a proto jsme přistou-
pili k intenzivnějšímu zajišťování veřej-
ného pořádku,“ zdůrazňuje Pacal.

Upozorňuje, že ke konkrétnímu 
incidentu, ke kterému zastupitel na-
psal a rozeslal otevřený dopis, došlo 
na akci, kterou sám pořádal v okolí 
své provozovny a kde měli pořada-
telé podle informací ze svodky měst-

ské policie problém se zajištěním 
veřejného pořádku. 

„Celou záležitost zmíněného inciden-
tu  - fyzického napadení občana - si již 
převzala k prověřování Policie ČR. Je 
potřeba zdůraznit, že agresivní chová-
ní nám samozřejmě velmi vadí. Třebíč 
byla vždy přátelské a bezpečné město 
a my velmi usilujeme o to, aby nadále 
zůstala. Musíme zajistit, aby byli na-
ši občané v bezpečí. Zákony a pravi-
dla musí dodržovat všichni. Není ale 
v žádném případě vhodné podněcovat 
a posilovat jakoukoliv rasovou nesná-
šenlivost. Z těchto důvodů jsme oslo-
vili ubytovatele problémových etnik a 
dostalo se nám od nich ujištění, že jim 
nebude prodloužena nájemní smlouva. 
Město ve svých bytech tyto nově přícho-
zí občany neubytovává,“ dodává sta-
rosta Pavel Pacal.


