
STRANA  23 Sport TN - ČERVEN 2014

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

1. 6. 2014 Cesta pohádkovým 
lesem, dobrodružná cesta pro děti a 
rodiče v Třešti, začátek v 13.30 hod. 
u branky zámeckého parku, ul. Dr. 
Richtra, trasy 2 a 5 km. Odjezd vla-
kem z Třebíče hl. n. v 10.31, návrat 
z Třeště vlakem 17.24 nebo autobu-
sem v 16.05, 17.00, 17.36, 18.23.

5.-8. 6. 2014 Šumava, Lipno. 
Auty do Krasetína a přes Kleť do 
Č. Krumlova. Okolo Sulzbergu v 
Rakousku na rozhlednu Moldaublik 
s výhledem na Lipno. Lipno - stezka 
v korunách stromů, plavba lodí do 
Horní Plané, výstup na Luční horu. 
Prohlídka Hluboké nad Vltavou.

7.-8. 6. 2014 Otava na kánoích, 
ze Sušice do Strakonic (36 km). V 
PÁ navečer odjezd auty do kempu v 
Sušici. V SO na kánoích přes Rábí a 
Horažďovice do kempu ve Střelec-
kých Hošticích. V NE na kánoích 
přes Katovice do Strakonic. Spaní 
ve svých stanech. Cestou zastávky za 
kulturou.

7. 6. 2014 Ždírecký okruh, turis-
tický pochod ve Ždírci nad Doub-
ravou, start v klubovně SDH, trasy 
pěší 10, 20 a 30 km, cyklo 25, 35 a 

50 km. Odjezd autobusem z Třebíče 
v 6.56. Návrat ze Ždírce autobusem 
v 15.34 nebo vlakem v 17.19.

7. 6. 2014 Měřínská padesátka, 
turistický pochod v Měříně, start na 
fotbalovém hřišti, trasy pěší 15, 25, 
35, 50 a 100 km, cyklo 25 až 100 km. 
Doprava vlastními auty.

7. 6. 2014 Krajem Pohádky máje, 
turistický pochod v Brně - Bystr-
ci, start v restauraci U Letadla, trasy 
pěší a cyklo 20, 25, 35, 42 a 50 km. 
Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 6.18 
/ z Boroviny v 6.03. Návrat z Brna 
vlakem v 13.20, 13.39, 15.20, 15.39, 
17.20, 18.39.

14. 6. 2014 Kolem Doubravníku 
pěšky i s kolem, turistický pochod 
v Doubravníku u Tišnova, start rad-
nice na náměstí, trasy pěší 10, 15, 
28, 35 a 50 km, cyklo 40 a 50 km. 
Trasy vedou na Sejřek, do údolí říč-
ky Loučka, přes Trenckovu rokli do 
Dolních Louček a přes obce Hus-
le, Pernštejnské Jestřabí a Maňová. 
Doprava vlastními auty.

14. 6. 2014 Putování k Javoru, 
turistický pochod v Trnavě u Třebí-
če, trasa pěší z Trnavy 18 km, z Tře-
bíče 22 km, cyklo 23 až 70 km. Start 
v Třebíči u restaurace Vysočina od 
8.00 do 9.00 hodin a v Trnavě od 
8.00 do 10.00 hodin.
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21. 6. 2014 Hvězdicový výstup 
na Čeřínek, turistický pochod, start 
libovolný, cíl chata KČT na Čeřínku. 
Trasu je vhodné volit od žst. Kos-
telec (4,5 km), Dolní Cerekev (5,5 
km), Dvorce (6 km), Rantířov (10 
km), Batelov (15 km) nebo Ji-hla-
va (18 km). Odjezd z Třebíče vla-
kem z hl. n. v 6.08 / Boroviny v 6.11. 
Návrat vlakem z Kostelce v 14.15, 
14.45, 16.15, 16.47, ze Dvorců v 
14.50, 16.52, z Rantířova v 14.57, 
16.59.

21. 6. 2014 Pohádkový les, dob-
rodružná cesta pro děti a rodiče v 
Hněvkovicích, začátek v 13.00 hod. 
klubovna TOM, trasa 3 - 5 km. 
Doprava vlastními auty.

26.-29. 6. 2014 Letní sraz turis-
tů, Bělá nad Radbuzou. Poznává-
ní kulturních a přírodních krás jiho-
západních Čech v podhůří Českého 
lesa, údolí řeky Radbuzy a okolí hra-
nice se SRN. Na programu je Bělá, 

Újezd Svatého Kříže, zaniklá obec 
Růžov, nejvyšší vrchol Českého lesa 
Velký Zvon (839 m), Kamenný vrch 
(739 m), Domažlice, Horšovský 
Týn, Tachov. Cestou tam prohléd-
neme: Horažďovice (hrad Prácheň, 
hradby, zámek), Švihov (NS Švi-
hov, zámek Červené Poříčí, hradiště 
Tuhošť, vodní hrad Švihov), Chude-
nice - Lučice (zámek Lázeň sv. Wolf-
ganga, rozhl. Bolfánek, NS Žďár, 
NPP Americká zahrada), Horšovský 
Týn (letohrádek, věž). Info a při-
hlášky na: www.sumavanet.cz/bela. 
Odjezd auty z Třebíče v 7.00 hodin.

28. 6. 2014 Krahulov, žst. - 
Steklý rybník - Hvězdoňovice - 
Pokojovice - Kobylí hlava (688 
m) - Bukovec (678 m) - Na Kříži 
- Kamenný vrch (587 m) - Okříš-
ky (20 km). Odjezd z Třebíče do 
Krahulova vlakem z hl. n. v 7.35 / z 
Boroviny v 7.38. Návrat z Okříšek 
vlakem v 12.06, 13.07, 14.12, 15.07.
 -zt-

Na počátku května pořádal oddíl 
judo TJ Spartak Velká Bíteš Turnaj 
mládeže „O bítešský rohlík“ pro pro 
žáky a žákyně v judo. 

Celkem se zúčastnilo  239 startují-
cích z  České republiky a Rakouska. 
Na této soutěži nechyběli ani mla-
dí třebíčští judisté, kteří tam dosáhli 
těchto pěkných umístění:

Kategorie mláďat
2. Jan Onderka, hmotnost 40 kg
4. Sára Vaníčková, 29 kg

Kategorie mladší žáctvo
1. Patricie Čopfová, 52 kg
2. Jiří Kupa, 50 kg
3. Jiří Onderka, 50 kg
4. Tomáš Munzar, 38 kg

Kategorie starší žáctvo
2. Filip Ulč, 55 kg   -zt- PATRICIE ČOPFOVÁ se po závodech 

právem usmívala. Foto: archiv oddílu

Patricie Čopfová zvítězila

V sobotu  24. května patřilo Brno tri-
atlonistům. Konal se zde tradiční závod 
EKOL SUPERPRESTIGE 2014, kte-
rý byl druhým dílem Českého pohá-
ru v olympijském triatlonu a měl statut 
Evropského poháru juniorů. 

22. ročník závodu se jel na tratích 750 
m plavání, 20 km na kole a 5 km běhu. 
Plavalo se v Brněnské přehradě, cyklis-
tika vedla ve třech okruzích po uzavře-
ných tratích u přehrady a závěrečný běh 
byl ve dvou okruzích po mírně zvlně-
ném terénu. Své zastoupení v podobě 
pěti závodníků zde měl oddíl TT  TJ Sp. 
Třebíč. 

Mezi mladšími žákyněmi doběhla 
na 7. místě Eliška Maloušková časem 

34:32 min., mezi st. žáky Radka Břez-
nová obsadila stejnou pozici časem 
30:31 min a Jan Trutna se časem 25:44 
min probojoval na 5. místo. Kat. žactva 
startovala na trati 0,4-6,6-2,8 km. Mezi 
dorostenkami na objemech hlavního 
závodu se na 7. místě umístila časem 
1:24,49 h Klára Maloušková. Na stupně 
vítězů se v podobě třetího místa mezi 
muži nad 50 let probojoval Petr Mejz-
lík časem 1:21,37 h a průběžně se ujal 
vedení kategorie v rámci ČP. Vítězem 
závodu se stal Fr. Linduška z J. Hradce 
časem 59:54 min.

„Po koupání v Bratislavě a teď v další 
studené přehradě už u toho mám rýmu,“ 
glosoval poslední závody Mejzlík.  -zt-

Petr Mejzlík skončil třetí

Nejlepší sportovec Třebíče Jiří 
Sýkora si připsal další cenný úspěch. 
Stejně jako loni se stal mistrem 
republiky v desetiboji juniorů, navíc 
se se ziskem 8047 bodů kvalifi koval 
na mistrovství světa juniorů a ještě 
vymazal český rekord, který v této 
věkové kategorii držel od roku 1991 
Tomáš Dvořák. 

To vše se odehrálo na stadionu 
pražské Slavie v Edenu, kde svěřenec 
trenéra Pavla Svobody nenašel soupe-
ře (druhý Doležal z Hradce měl o 656 
bodů méně) a nepochybně by zvítě-
zil i ve slabě obsazené soutěži mužů. 
Závodník sám byl mile překvapen 
časem dosaženým na čtyřstovce (osob-
ní rekord 48,82 s), naopak nespokojen 
první den s dálkou, druhý den s pře-
kážkami a diskem. V těchto disciplínách 
má osobní maxima výrazně lepší. 

I  tak   v prvních  pěti disciplínách 
vždy zvítězil (na stovce zůstal setinu 
za nejlepším osobním výkonem, ve výš-
ce mu k němu scházel centimetr), na 
překážkách i v disku byl druhý, v tyči a 
oštěpu opět nejlepší (v tyči vyrovnal 
vlastní okresní rekord, v oštěpu zůstal 

za Klinerovým okresákem o 14 centi-
metrů). Jen v závěrečné patnáctistovce 
doběhl sedmý v pořadí, i tak ale v oso-
báku, kterým jistil překonání Dvořá-
kova  českého rekordu. Velmi dobře si 
vedla i Bára Doležalová z tréninkové 
skupiny Jiřího Klinera. 

V soutěži juniorek skončila čtvrtá, 
když všechny tři závodnice před ní jsou 
o rok starší. Její nejsilnější disciplínou 
byla dvoustovka, v níž byla ze všech 
účastnic nejrychlejší, a časem 25,29 s 
překonala okresní rekord žen, který od 
roku 2002 držela Petra Ludanyiová. 
Nejlepší osobní výkony si vytvořila i ve 
skoku vysokém, vrhu koulí a závěrečné 
osmistovce, kde se ještě pokusila zaúto-
čit na třetí Kleilovou, ta však svou pozi-
ci udržela. 

Výkony závodníků Spartaku Tře-
bíč při MČR ve vícebojích v Edenu: 
Desetiboj juniorů: 1. Sýkora 8047 
(10,90 – 726 – 15,66 – 202 – 48,82 – 
14,76 – 45,81 – 450 – 59,87 – 4:51,97) 
– český rekord. 

Sedmiboj juniorek: 4. Doležalová 
4528 (15,93 – 154 – 10,28 – 25,29 – 
525 – 30,37 – 2:36,09). Milan Zeibert

Sýkora vymazal rekord Dvořáka

V Klínech se konal jubilejní desátý roč-
ník Krušnomana, který byl mistrovství 
České republiky v dlouhém duatlonu 
a zároveň i úvodním závodem FORD 
CZECHMAN TOUR Českého pohá-
ru v dlouhém triatlonu a duatlonu. Long 
Distance Duathlon se jel na tratích 5km 
běhu, 80km na kole a 15km běhu a řídí 
se heslem: „My jsme jiný duatlon, my 
nejsme klasický duatlon, který se jezdí po 
rovině!“ a tento duatlon se řadí mezi tři 
nejtěžší dlouhé duatlony v Evropě. Cyk-
listická část je po velmi kvalitním asfaltu 

s velkým převýšením ve třech okruzích, 
běžecká část pak po sjezdovkách Sporta-
reálu Klíny a po singltrackách.

Národními šampiony se na náročných 
tratích při rekordní účasti 135 závod-
níků stali Luboš Truhlář /3:41,57 h/ a 
Eva Potůčková /34:19,29 h/. Poprvé se 
toho to závodu zúčastnil z oddílu TT  TJ 
Sp. Třebíč Petr Mejzlík. V kat. 55-59 let 
obsadil 4. místo /85./ časem 5:15,50 h. 
„Doslova zničující, ale zároveň zajímavej a 
hezkej závod,“ zhodnotil akci Mejzlík.  
 -zt-

Konal se 10. ročník Krušnomana


