
STRANA  23 Sport TN - SRPEN 2014

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

1. 8. 2014 Vysočinou 2014, turis-
tická akce pěšky i na kole, organi-
zuje KČT Žďár nad Sázavou, start 
v ZŠ na Komenského ulici, trasy 15 
– 35 km. Každý den nachystány tra-
sy do jiné oblasti Žďárska. Zahájení 
1. 8. v 16.00 hod. Ubytování zajiště-
no. Možná účast i v libovolný den. 
Doprava individuální.

2. 8. 2014 Léto v Železných 
horách, turistický pochod v Sobí-
ňově, start v hospodě U Štefana, tra-
sy pěší 7, 15, 25, 35 a 50 km, cyklo 
20, 40 a 80 km. Výhodné je jít svo-
ji trasu podle výstupu z autobusu 
(nejezdit autem) a dojít do Sobíňova 
do cíle (domluveno s pořadateli). Z 
Krucemburku přes skanzeny Veselý 
kopec, Svobodné Hamry a Možděni-
ce, Trhovou Kamenice a rozhlednu 
na Zuberském kopci (22 - 27 km), 
ze Ždírce nad Doubravou přes Ště-
pánov a údolím Doubravy (20 km) 
nebo Ransko a NS Sobíňov (8 km). 
Odjezd autobusem z Třebíče v 6.56. 
Návrat ze Sobíňova vlakem v 13.21, 
17.23 nebo autobusem v 15.00.

9. 8. 2014 Krajem malířů Vyso-
činy, turistický pochod v Hlinsku, 
start v gymnáziu K. V. Raise, trasy 
pěší 6 až 50 km, cyklo 20 až 80 km. 
Trasy vedou do oblasti Železných 
hor na Veselý kopec, Trhovou Kame-
nici, Malou Střítež, PR Polom a 
Petrkov. V Hlinsku skanzen Betlém, 
galerie Výtvarné hlinecko, Muzeum 
Hlinsko, v parku Folkový festival a 
na Veselém kopci skanzen. Doprava 
vlastními auty.

13. - 17. 8. 2014 Jizerské hory / 
Krkonoše. Zájezd. Ubytování v cha-
tě Sport SKI u Kořenova. ST: Lom-
nice nad Popelkou a 12 km okruh 
přes vrch Tábor, pramen Křížov-
ky a Cidliny. ČT: Z Mšena n/Ni-
sou přes rozhlednu Bramberk (12 
km) s prodloužením rozhledna Slo-
vanka, vyhlídka Peklo, v. n. Jose-
fův Důl a zámek Nová Louka. PÁ: 
Přechod Černostudničního hřbetu 
z Nové Vsi nad Nisou na rozhled-
nu Nisanka a Černá Studnice, pra-
men Nisy, skalní útvary, Tanvald 
(13 km) s prodloužením rozhled-
na Štěpánka. SO: Sklářská Poruba 
(PL). Odtud přes Wysoki Kamieň a 
Jakuszyce nebo přes Svinské kameny 
a Tvarožník (22 km). NE: Přírodní 
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rezervace Klokočské skály přes PP 
Betlémské skály, vyhlídky, jeskyně, 
zřícenina hradu Rotštejn, Klokočí. 
Odjezd autobusem v 6.00 od AN 
Třebíč.

21. - 23. 8. 2014 Krajem Pětilisté 
růže, turistický pochod v okolí Tře-
boně, slavnostní start ve ČT v 8.00 
hodin, trasy 11 až 36 km. Všechny 
trasy vedou kolem třeboňských ryb-
níků, většinou po asfaltových ces-
tách. Rozloučení v SO v sále Roháč 
v Třeboni. Odjezd ve středu 20. 8 
z Třebíče vlakem z hl. n. v 12.31, 
14.31, 16.31 nebo autobusem v 
14.51, 17.40. Návrat v neděli 24. 8. z 
Třeboně vlakem v 9.59 nebo autobu-
sem v 9.30.

23. 8. 2014 Přímělkov - PP Pro-

senka - PP Pahorek u Vržanova  - 
Vržanov - Kamenická strážka (618 
m) - Kamenice - Bílá hora (659 
m) - Radošov - Pavlovský mlýn - 
Chlum - Bransouze (16 km). Na 
prostranství pod Bílou horou opé-
kání svých buřtů. Vycházka vede 
většinou po neznačených cestách. 
Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 7.35 
/ z Boroviny v 7.38. Návrat vlakem z 
Bransouz v 11.55, 13.55, 16.02.

30. 8. 2014 Cestami Jaroslava 
Haška, turistický pochod ve Světlé 
nad Sázavou, start v základní škole v 
Lánecké ulici, trasy pěší 10, 20, 30 a 
50 km, cyklo 25, 40, 60 a 80 km. Ve 
Světlé možnost prohlídky středově-
kého podzemí. Odjezd vlakem z Tře-
bíče hl. n. v 6.08 / z Boroviny v 6.11. 
Návrat vlakem ze Světlé v 13.45, 
15.45, 17.45. -zt-

Český pohár v triatlonu, 17. ročník 
závodu TRIATHLON MĚLNÍK, se 
uskutečnil v sobotu 26. července na 
náměstí Míru v Mělníku. Prezento-
valo se tam 300 závodníků. Jednalo 
se o 6. díl Českého pohár v triatlonu 
na tratích pro benjamínky /0,1-2-0,8 
km/, přes žákovské a dorostenecké 
kategorie /0,3-7-1,7 km/ až po hlav-
ní závod na trati 0,75-20-5,1 km. 

Oddíl triatlonu TJ Spartaku Třebíč 
tam byl zastoupen sedmi závodní-
ky. Poprvé v této sezóně se nikomu z 
nich nepodařilo probojovat na stup-
ně vítězů. Mezi staršími žáky nezo-
pakoval výborné 3. místo z Mistrov-

ství ČR v Telči Jan Trutna a časem 
23:02 min. skončil těsně pod stupni 
vítězů. Mezi žákyněmi stejné 4. mís-
to obsadila Radka Březnová /25:48 
min./ a 9. místo Tereza Ciprušová 
/28:25 min./.

V hlavním závodu se na start posta-
vili Klára Maloušková /dor. 16-17 
let/, Martin Man /20-39 let/ a Petr 
Mejzlík /50-59 let/. K. Maloušková 
časem 1:29,08 h obsadila 6. místo, 
M. Man časem 1:12,41 h skončil na 
16. místě a P. Mejzlík časem 1:24,33 
h byl pátý. V závodě zvítězil mezi 
muži Jiří Kalus z Ekolu Brno a mezi 
ženami Jitka Šimáková z Prahy.   -zt-

Na stupně vítězů nedosáhli
Další kolo triatlonové Jihomorav-

ské ligy se konalo zhruba v polo-
vině července. Tentokrát šlo o stá-
le populárnější terénní triatlon ve 
Vysočanech u Blanska (700 m pla-
vání - 15 km MTB - 5km běh). Mezi 
112 závodníky hlavního závodu se 
neztratili čtyři členové triatlonového 
oddílu TJ Spartak Třebíč. 

Za vítězným Josefem Křivánkem 
z  týmu Rocktechnik Triatlon (čas 
1:06,12) dokončil o 16 vteřin pozdě-
ji Martin Hanáček, který zde obha-
joval loňské vítězství. Na celkovém 

7. místě (4. místo v kat 20-29 let) s 
odstupem 5:29 minuty doběhl Mar-
tin Man. Skvělý výsledek třebíčské-
ho oddílu potrhl 8. místem  Milan 
Procházka (1:12,26), který po sérii 
druhých a třetích míst zvítězil v kat 
40-49 let. 

Na 29. místě protnul cílovou čáru 
Dušan Procházka. V Lidovém triat-
lonu (150m - 8km - 2,5km) se na 6. 
místě v kat. do 15 let umístila Nikola 
Procházková z oddílu Triatlon Tře-
bíč a podtrhla úspěšný sobotní den 
třebíčských triatlonistů.    -zt-

Triatlonisté Spartaku 
dominovali ve Vysočanech

Opava v sobotu 12. července 
po dlouhých dvaceti letech hos-
tila vrcholný triatlonový závod s 
názvem Model triatlon Opava. 

Ten byl čtvrtým dílem Českého 
poháru v olympijském triatlonu. 
Největším favoritem mezi muži byl 
Filip Ospalý, který svoji pozici potvr-
dil a s velkým náskokem zvítězil.

V Opavě už dopoledne soupeřili 
žáci, po poledni odstartovaly katego-
rie dorostu a juniorů. Hlavní závod 
začal ve 14:30 h na tratích 1,5 kilo-
metru plavání, 44 kilometrů na kole 
a 10 kilometrů běhu. 

Mezi žáky se z třebíčských triatlo-
nistů prosadil po výborném výkonu 
na stupně vítězů Jan Trutna. Na trati 
0,4-12-3 km časem 36:37 min získal 
stříbrnou medaili za 2. místo. V hlav-
ním závodu startoval Petr Mejzlík. 
V kat. mužů 50-59 let vybojoval 8. 
místo časem 2:37,14 h. Oba si těmi-

to výsledky udrželi průběžné vedení 
v ČP svých kategorií. 

Týden před tímto závodem star-
toval Petr Mejzlík ve slovenských 
Bátovcích v závodu Slovakman 
113. Tento závod je zařazen do  ČP 
v dlouhých triatlonech-FORD 
CZECHMAN TOUR. V kat. 55-59 
let obsadil 4. místo časem 5:45,15 h 
a ve zmíněném poháru se posunul 
na průběžnou třetí pozici. 

V sobotu 12. července se konal 
na Velkém Dářku tradiční závod s 
názvem ORCA TRIATLON. Na 
trati 0,9-31-5,5 km se z třebíčských 
závodníků představil Martin Haná-
ček. V silné konkurenci mužů 30-
39  let vybojoval   3. místo časem 
1:25,13 h a v celkovém pořadí uza-
vřel první desítku. Vítězem se stal 
zkušený bývalý reprezentant Jan Vo-
dehnal z Pardubic.    -zt-

Trutna získal stříbrnou

Úspěšné tažení Českým baseballo-
vým pohárem (ČBP) mají za sebou 
už také starší žáci a mladší kadeti 
klubu Třebíč Nuclears. Obě mládež-
nické kategorie vybojovaly kromě 
medailí i postup na podzimní vrchol 
sezóny v podobě mistrovství České 
republiky.

Mladší kadeti, tedy hráči do čtrnác-
ti let, zaváhali v turnaji pouze jedin-
krát, a to v semifi nále, kdy jen těsně 
podlehli Kotlářce Praha 8:9. Praža-
né přitom získali hned 7 bodů jen 
díky dvěma povedeným odpalům v 
podobě homerunu. Třebíč v závěru 
utkání mohutně dotahovala a zůsta-
la jen krůček od vyrovnání a stažení 
vítězného doběhu, když při dvou 
autech zlikvidoval obránce Kotlář-
ky těžkým zákrokem dlouhý odpal 
Patrika Kadrnožky do levého zadní-

ho pole. V utkání o třetí místo pak 
hráči Nuclears jasně přehráli Ostra-
vu 14:5 a získali bronzové medaile.

V kategorii starších žáků do dva-
nácti let prošla Třebíč suverénně 
celým turnajem až do fi nále, kde 
narazila na svého tradičního rivala, 
Draky Brno. Nuclears drželi krok se 
soupeřem v úvodu utkání. Jeho závěr 
už patřil Drakům, kteří zaslouženě 
vyhráli 14:4. Na Vysočinu ale putuje 
cenné stříbro a navíc právo uspořá-
dat jednu ze základních skupin pod-
zimního mistrovství republiky.

Mládežnické kategorie tak zkom-
pletovaly v letošním Českém base-
ballovém poháru všechny cen-
né kovy. Zlato dovezli mladší žáci 
do osmi let z ČBP Morava, stříbro 
vybojovali starší žáci a kolekci dopl-
nili bronzem mladší kadeti.   -zt-

V poháru získali baseballisté 
zlato, stříbro i bronz


