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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
- Klubovna u rybníka „Babák“, 
kontakt Ing. Ladislav Tomáš, 
tel : 776 143 134

3. 4. 2014 Kamenné památ-
ky severně od Třebíče, turistická 
vycházka, trasa pěší do 10 km. Sraz 
v Třebíči u Nového hřbitova v 13.00 
hodin, zakončení v klubovně KČT u 
Babáku.

5. 4. 2014 Jarní procházka na 
Dalešickou přehradu, turistický 
pochod ve Vladislavi, start v sokolov-
ně, trasy pěší 4, 12, 18, 30 a 48 km, 
cyklo 27 a 46 km. Trasy vedou z Vla-
dislavi na Číměř, Holoubek, Hartví-
kovice, Wilsonovu skálu, Kozlany a 
Kozlovské skály, Koněšín a Koněšín-
skou pláž. Odjezd vlakem z Třebíče 
hl. n. v 6.18 nebo 8.39 / z Boroviny v 
6.03 nebo 8.25. Návrat vlakem z Vla-
dislavi v 11.06, 13.06, 15.09, 17.06.

5. 4. 2014 K prameni Jevišov-
ky: Moravské Budějovice - Kosová 
- Hrachovec - Komárovice - pramen 
Jevišovky - Budkov (17 km). Odjezd 
vlakem z Třebíče hl. n. v 8.31 / ze 
Starče v 9.27. Start v Mor. Budějovi-
cích v 10.00 hod. u koupaliště. Zpět z 
Budkova odvoz autobusem do Mor. 
Budějovic na vlak v 18.03.

6. 4. 2014 Cyklovyjížďka údolím 
Bobravy: Tetčice - Střelice - Radosti-
ce - údolí  Bobravy s několika mlýny 
- Želešice - Popovice - soutok Bob-

ravy se Svratkou - Rajhrad, žst. (39 
km), možnost prodloužení: Rajhra-
dice - Opatovice - Blučina - rozhled-
na Výhon u Židlochovic - Hrušovany 
u Brna žst. (+ 15 km). V Rajhradě se 
zastavíme v bažantnici a projdeme si 
benediktinský klášter a kostel sv. Pet-
ra a Pavla. Odjezd vlakem z Třebíče 
v 7.39 / z Boroviny v 7.27. Návrat 
vlakem z Hrušovan u Brna v 14.28, 
16.28, z Rajhradu v 14.35, 16.35, pře-
stup Brno.

11.- 13. 4. 2014 Ze Stochova do 
Křivoklátských lesů a další zají-
mavosti. Cestou do Stochova nebo 
zpět se zastavíme ve Vlašimi (zámek, 
zámecká zahrada, NS kolem Blani-
ce, muzeum Podblanicka), v Cho-
týšanech a v Jemništi (zámek), v 
Benešově, na Konopišti (zámek, NS 
zámeckým parkem), v Mrači (tvrz), v 
Ládví (rozhledny Vlková a Ládví), v 
Břežanech (Břežanské údolí s hradiš-
ti Dolní Břežany a Závist), v Třebo-
tově (muzeum nočníků, tvrz), v 
Kamenných Žehrovicích (Drvoto-
va NS). V sobotu účast na pochodu, 
různé trasy přes CHKO Křivoklátsko 
na Nové Strašecí, Lány, v. n. Klíčavu a 
Křivoklát (hrad, vyhlídky na Vltavu, 
muzeum motocyklů, NS). Odjezd 
auty z Třebíče v 7.00 hodin.

12. 4. 2014 Vítání jara na roz-
hledně Rosička, turistický pochod, 
trasa libovolná, mezi 8.00 a 17.30 
hod. je třeba projít přes rozhled-
nu Rosička. Kromě výstupu na roz-
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hlednu Rosička je možné v okolí 
zhlédnout několik betonových soch 
- Mamuta, Sochu koně, Hamroně a 
Mamlase. Odjezd autobusem z Tře-
bíče v 6.56. Návrat ze Žďáru vlakem 
v 15.32, 17.32 nebo autobusem v 
16.05. Doprava možná i svými auty.

13. 4. 2014 Kolem trnavských 
rybníků ke konikleci, turistická 
vycházka v Trnavě, start v klubovně 
KČT ve 13.00 hodin, trasa pěší 6 - 11 
km vede kolem Opatůvky a suchého 
poldru na Kobylinec. Do Trnavy kaž-
dý individuálně.

19. 4. 2014 Oblastí klidu Tře-
bíčsko, turistický pochod v Třebíči, 
start v klubovně KČT u Babáku od 
6 do 10 hod., Cyrilova ulice, pěší tra-
sy 13, 26, 35 a 45 km, cyklo trasy 41, 
58, 78 km. 

Pěší trasy → 13 km: Třebíč – Terův-
ky – Pod Pekelným vrchem – Slavi-
ce – Třebíč, 26 km: Třebíč – Dobrá 
Voda – Klučovská hora – Slavice – 
Třebíč, 35 km: Třebíč – Hostákov – 
Vladislav – Dobrá Voda – Klučovská 
hora – Slavice – Třebíč, 45 km: Tře-
bíč – Kobylinec – Valdíkov – Hostá-
kov – Vladislav – Dobrá Voda – Klu-
čovská hora – Slavice – Třebíč. Navíc 
lze splnit Třebíčský městský okruh 
10 km.

Cyklo trasy → doporučené 41, 58 a 
78 km (Třebíč - Trnava - Vladislav - 
Klučov - Třebíč) nebo dle vlastního 
výběru.

20. 4. 2014 Zahájení cyklotu-
ristické sezóny. Z Jihlavy i z Třebí-
če pojedou cyklisti individuálně po 
zvolené trase a setkají se v Příměl-
kově (občerstvení). Odtud účastní-
ci mohou pokračovat dále nebo se 
vrátit nebo použít k návratu kdeko-
liv vlak. Setkání v Přímělkově 10.00 
- 12.30 hodin.

20. 4. 2014 Po stopách Běhu Měs-
tem Jarmily Kratochvílové, turistic-
ký pochod v Golčově Jeníkově, start 
v Golčově Jeníkově ve 14.30 hod. na 
náměstí TGM, trasa 15 km. Odjezd 
vlakem z Třebíče hl. n. v 10.31 nebo 
12.31. Návrat vlakem z Golčova Jení-
kova v 17.20, 18.20.

21. 4. 2014 Velikonoční pondělí 
s pomlázkou kolem říčky Chvoj-
nice: Kralice - údolím Chvojnice 
- Senoradský mlýn - vyhlídka Pano-
ráma - Ketkovice - Vysoké Popovi-
ce (21 km). Zastávka v Ketkovicích 
na občerstvení. Možné odbočky na 
zříceninu Kraví hora, vyhlídku Malá 
skála a na Ketkovický hrad. Odjezd 
vlakem z Třebíče hl. n. v 7.39 z Boro-
viny v 7.29. Návrat vlakem z Vyso-
kých Popovic v 14.25, 15.22, 16.25, 
17.22, 19.22.

26. 4. 2014 Od pramene Daníže 
k hnanickým sklípkům, turistický 
pochod na Znojemsku, start mezi 
8.00 - 9.00 hod. v Hnanicích, trasy 
pěší 9 a 18 km. Pramen potoka Daníž 
leží při hranici obou států. Vodu sbí-
rá potok na Jezerní louce u obce 
Niederfl andnitz v Rakousku. Trasa 
pochodu vede příhraničními hvoz-
dy nádhernou přírodou v části NP 
Podyjí, kterou můžeme doplnit náv-
štěvou Heiliger Steinu. Závěr pocho-
du je ve Sklepní ulici v Hnanicích 
od 12 do 16 hod. Doprava vlastními 
auty.

26. 4. 2014 Za krásami okolí 
Nedvědice, turistický pochod, start 
v sokolovně Nedvědice, trasy pěší 
9, 14, 30 a 50 km, cyklo 23 a 50 km. 
Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 6.18 
/ z Boroviny v 6.03, přestup v Brně. 
Návrat vlakem z Nedvědice v 14.01, 
16.01, 16.53, 19.01, přestup v Tišno-
vě a Brně. Odjezd možný dle domlu-
vy i vlastními auty.  -zt-

Poběží se nejstarší běh
V Lorenzových sadech se poběží 75. ročník nejstaršího běhu na Moravě.
Na neděli 6. dubna nachystali atleti Spartaku Třebíč jubilejní 75. ročník 

Běhu Lorenzovými sady, který je nejstarším přespolním během na Moravě a 
ve Slezsku. Závod, který je každoročním atletickým vítáním jara, bude zahá-
jen v 9 hod nesoutěžním stometrovým během atletické školky (roč. 2008 a 
mladší), po němž budou na tratích v lesoparku Lísčí následovat jednotlivé 
žákovské kategorie, na něž naváže v 10,30 hod běh žen, juniorek, dorostenců 
a dorostenek na 2.200 m a v 11 hod běh mužů a veteránů na 4.500 m. 

Jeho každoročními favority jsou reprezentanti ČR Lukáš Kourek a Petr Vit-
ner, oba členové TJ Nové Město na Moravě. Zatímco Vitner obhajuje prven-
ství z loňského ročníku, Kourek, šestinásobný vítěz z let 2007 – 2012, je 
držitelem traťového rekordu, který má zatím hodnotu 13:52 min.   -zt-

V sobotu 15. března proběhlo ve 
Zlíně Mistrovství ČR v aquatlonu. 
Početnou účast zaznamenal oddíl 
triatlonu TJ Spartaku Třebíč. Cel-
kem 7 závodníků dalo o sobě vědět v 
poli 227 startujících všech kategorií. 
Dopolední plavecká část se uskuteč-
nila na tamní padesátce a odpolední 
běh na přilehlém atletickém tartano-
vém oválu. 

Nejprve odstartovali nejmladší žá-
ci do 9 let v bazénu závodem na 100 
m, následováni staršími kategoriemi 
až do 400 m. Následný běh byl v roz-
mezí 1 km pro nejmladší až do 5 km 
pro závodníky nad 16 let. V nejmlad-
ší kategorii se umístili na 5. a 6. místě 

A. Caha a J. Auf na trati 0,1-1 km. Na 
této trati si vystoupila na stupně vítě-
zů pro stříbrnou medaili za 2. místo 
mezi žákyněmi do 9 let K. Cahová.   
Na trati 0,2-2 km jsme mezi žáky 14-
15 let měli zastoupení v J. Trutnovi, 
který obsadil 4. místo, a E. Malouš-
kové, která skončila na 8. místě. Na 
nejdelší trati 0,4-5 km se prosadi-
la na 5. místo časem 28:27min K. 
Maloušková a mezi muži nad 50 let 
časem 31:08 min obsadil Petr Mejz-
lík 4. místo.

 „Na to, jak bylo celý týden hezky, 
tak se to tam slušně v sobotu zvrtlo a 
byla celkem zima,“ ohodnotil závody 
Mejzlík.  -zt-

Cahová skončila druhá

Třebíčské judo pokračuje i nadá-
le v úspěšném tažení. 

Za účasti 120 startujících pokra-
čoval v sobotu 15. března v Brně na 
královopolské Turnaj přípravek žac-
tva v judo. Skvělých výsledků na té-
to soutěži dosáhli mladí závodníci z 
oddílu Judo TJ Spartak Třebíč.

Mezi mladšími žáky byli úspěšní 
Tomáš Munzar a Jiří Onderka, kteří 

ve svých váhových kategoriích obsa-
dili 1. místa. Na 2. místě se umís-
til Milan Rybnikář, na 3. místech v 
kategorii mladších žáků skončili Kvi-
do Kratochvíl a Jiří Kupa. 

V kategorii mláďat na 2. místech 
skončili Jan Onderka a Ondra Cha-
lupa. Sára Vaníčková obsadila ve své 
váze 3. místo. Bodované 4. místo zís-
kal Petr Štěpanovský.   -zt-

NA FOTOGRA FII je zachycené zahájení brněnské soutěže. Foto: archiv klubu

Judisté přivezli dvě zlaté


