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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
- Klubovna u rybníka „Babák“, 
kontakt Ing. Ladislav Tomáš, 

tel : 776 143 134

5. - 7. 9. 2014 Okolo Železné 
Rudy. Nové trasy na nejatraktivnější 
místa české i německé strany Šumavy 
(Železnorudské údolí, Pancíř, Velký a 
Malý Javor, Sklářská stezka), setkání s 
šumavským rodákem hercem P. No-
vým. Doprava individuální.

6. 9. 2014 Okrouhlice – Babice 
- Volichov - Vítonín – Lipnice nad 
Sázavou - po NS Jana Zrzavého do 
Okrouhlice (15 nebo 18 km). V Lip-
nici nad Sázavou prohlídka hradu. 
Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 6.08 / 
z Boroviny v 6.12. Návrat z Okrouhlice 
vlakem v 14.55, 17.36.

6. 9. 2014 Dukovanské stezky, 
turistický pochod s různými starty, 
trasy pěší 5 km (z Dolních Vilémovic), 
9 km (z Lipníka), 18, 24 a 28 km (z JE 
Dukovany) nebo vlastní - z Třebíče 15 
km, z Vladislavi 12 a 16 km nebo z JE 
33 km přes údolí Rokytné, cíl ve Valči 
- prohlídka zámku. Autobusová dopra-
va zajištěna z Třebíče v 7.15, 9.15 a zpět 
z Valče.

6. 9. 2014 Havlíčkobrodská pade-
sátka, turistický pochod v Havl. Bro-
dě, start v zasedací místnosti MÚ, V 
Rámech, trasy pěší 6, 15, 25, 35 a 50 
km, cyklo 30, 50, 70 km. Trasy vedou 
na Pohled, Bartoušov, Mírovku, Vyso-
kou, Okrouhličku, Lípu, Petrkov, Sva-
tý Kříž, Ovčín a Lipnici nad Sázavou. 
Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 6.08 
nebo 8.31 / z Boroviny v 6.12, pří-
jezd do Havl. Brodu v 7.52 nebo 9.52. 
Návrat vlakem z Havl. Brodu v 14.05, 
16.05, 18.05.

6. 9. 2014 Pochod Znojemským 

Podyjím, turistický pochod ve Znoj-
mě, start v Infocentru Znojemský hrad, 
trasy pěší 2 až 40 km, cyklo 32 a 50 
km. Trasy vedou údolím Dyje na Krá-
lův stolec, Sealsfi eldův kámen, Šobes, 
Nový Hrádek a Hardeggskou vyhlíd-
ku. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 
6.08 / z Boroviny v 6.12 / ze Starče 
v 7.20. Návrat ze Znojma vlakem v 
15.04, 17.04, 19.00 nebo autobusem 
v 16.00.

12. 9. 2014 Kolem noční Jihlavy 
po historických pamětihodnostech, 
turistický pochod v Jihlavě, start od 
17 do 19 hod. na Hrádku v parku 
Heulos, trasy pěší 7 a 15 km. Dopra-
va individuální.

13. 9. 2014 Hvězdicově na Jalo-
vec, turistický pochod, start libovol-
ný, cíl 11.00 - 15.30 hod. na Jalovci  v 
chatě lyžařů. Doporučené pěší trasy 
: 

5 km s průvodci:  Okříšky (7.51 
příjezd vlaku) - Chumelky - Jalovec

20 km:  Třebíč - Padrtův mlýn - Čer-
vený mlýn - Petrovice - Číchov - Jalo-
vec

20 km:  Přímělkov - Rokštejn - údolí 
Brtničky - Brtnice - Radonín - Jalovec

20 km:  Třebíč - Račerovice - Nová 
Ves - Přibyslavice - Číchov - Jalovec

10 km:  Okříšky - Přibyslavice - 
Číchov - Jalovec

Z Jalovce 1,5 km do Číchova nebo 5 
km přes Ameriku do Okříšek.

Cyklo trasy podle svého uvážení.
Do Okříšek či Přímělkova vlakem 

z Třebíče hl. n. v 7.35, 8.31, 9.25 / z 
Boroviny v 7.39, 9.29. Návrat vlakem z 
Číchova v 13.59, 16.06, 18.00, z Okří-
šek vlakem v 14.12, 15.07, 16.13, 17.07, 
18.07.

19. 9. 2014 Pohádková Třebíč, 
dobrodružný pochod v Třebíči, start 
od 16.00 do 18.00 hod. na Karlově 
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náměstí u Malovaného domu, trasa 
pěší 6 km, 5 zastavení. Cíl s občerstve-
ním: klubovna KČT u Babáku.

20. 9. 2014 Cestami Oktaviána 
Strádala, turistický pochod v Humpol-
ci, start v sokolovně, trasy pěší 15, 25 a 
35 km. Trasy vedou po méně známých 
cestách na Jiřice, Trucbábu, Radostín, 
Háj, Horní Rápotice, Světlický Dvůr, 
Holušice, Kaliště, Pusté Lhotsko, Řeči-
ce, Kejžlice a Nové Dvory. V Humpol-
ci je pak pomník Hliníka a minimu-
zeum. Odjezd z Třebíče autobusem v 
7.20. Návrat z Humpolce autobusem v 
15.50, 17.50.

20. 9. 2014 Pelhřimovské pěšinky 
po střeše Evropy, hvězdicový pochod 
na Křemešník, hlavní trasa z Nové 
Bukové 20 km, cíl u rozhledny Pípal-
ka mezi 11 - 12 hod. Trasu je vhodné 
volit z Nové Bukové na Křemešník s 
rozhlednou a pokračovat na vlak do 
Pelhřimova, Rynárce, Zajíčkova, Nové 
Bukové, Horní Cerekve, Dolní Cerek-
ve, Kostelce nebo Jihlavy. Odjezd z 
Třebíče vlakem z hl. n. v 6.08 / Borovi-
ny v 6.12. Návrat vlakem podle zvolené 
zastávky.

20. 9. 2014 Se Sokolem kolem 
Žďáru, turistický pochod ve Žďáru nad 
Sázavou, start v sokolovně na Doležalo-
vě náměstí, trasy pěší 10 - 45 km, cyklo 
20 - 100 km. Odjezd autobusem z Tře-

bíče v 6.56. Návrat ze Žďáru vlakem v 
15.32, 17.32 nebo autobusem v 16.05.

20. 9. 2014 Polenský mrkvanec, 
turistický pochod v Polné, start na 
náměstí, trasa pěší 25 km, cyklo 30 - 70 
km. Trasy vedou na Dobroutov, Zhoř, 
Stáj a údolím Stájského a Ochozské-
ho potoka. Lze si projít i Pojmannovu 
a Klementovu stezku. Doprava vlastní-
mi auty.

26.- 28. 9. 2014 Jede Kudrna okolo 
Brna, hlavní akce KČT, start v Bystrci 
ve Společenském centru na Odbojář-
ské ulici, trasy PÁ 12 km, SO 10, 20, 33 
a 40 km, NE 10, 20, 29 a 42 km. Mezi-
národní setkání příznivců turistiky z 20 
zemí světa. V sobotu a neděli pochody 
probíhají v oblasti Brněnské přehrady, 
Pohádky máje a Moravského krasu. V 
pátek Kolomaznický pochod přátelství 
k hradu Špilberk. Možnost přespáni 
nebo účast v libovolný den. V sobotu 
taneční zábava. Do Brna dobré spojení, 
odjezd podle zvoleného dne na jeden 
či více dní.

27. 9. 2014 Nonstop stříbrnou sto-
pou, turistický pochod v Jihlavě - Bed-
řichově, start na hl. nádraží ČD Jihla-
va, cíl v ATC Pávov, trasy pěší 12 - 50 
km, cyklo 30 - 100 km. Odjezd vla-
kem z Třebíče hl. n. v 6.08 nebo 7.35 
/ z Boroviny v 6.12 nebo 7.39. Návrat 
vlakem z Jihlavy v 13.30, 14.39, 15.30, 
16.39, 17.30. -zt-

Hned tři zástupce měli třebíčští atle-
ti při dorosteneckém trojutkání ČR – 
Slovensko – Maďarsko v Budapešti. 

Na základě výsledků z MČR v něm 
nastoupili trojskokani Aleš Svoboda, 
Ondřej Dolák a překážkářka Veronika 
Janíčková. Společně přispěli k prven-
ství českého celku, byť oba trojskokani 
už nezopakovali výkony z mistrovství 
republiky, které by jim zaručily první a 
třetí příčku. Janíčková naopak zůstala jen 
necelé dvě desetiny za svým maximem 
61,42, jehož dosáhla v ázerbájdžánském 
Baku, kde skončila třináctá při evropské 

kvalifi kaci na světovou olympiádu mlá-
deže.   

Z výsledků mezistátního utkání doros-
teneckých reprezentací ČR – Slovensko 
– Maďarsko v Budapešti: Dorosten-
ci: Trojskok: 1. Nagy 14,06, 2. Buz-
ga 13,46 (oba Maďarsko), 3. Svoboda 
(ČR) 13,41, 4. Turczányi (Slovensko) 
13,37, 5. Dolák (ČR) 13,24. Dorosten-
ky: 400 m přek: 1. Pešková (Slovensko) 
58,70, 2. Vokálová 60,73, 3. Janíčková 
61,59 (obě ČR). Pořadí družstev: 1. 
Česká republika 310, 2. Maďarsko 279, 
3. Slovensko 168. Milan Zeibert

Tři Třebíčáci přispěli 
k vítězství české reprezentace

Pětice plavců z třebíčské Laguny se 
vydala na letní Pohár ČR v plavání. 
Plavci bojovali v moravské skupině. 
Ročník 2003 závodil v 25m bazéně 
ve Zlíně a ročník 2004 plaval v Karvi-
né. Na Poháru ČR ročníku 2003 star-
tovali za Lagunu čtyři  plavci a nejvíce 
se dařilo Sáře Doležalové, která ze zlín-
ského bazénu vylovila dvě stříbrné a 
jednu bronzovou medaili.

Dále ještě dvakrát skončila na nepo-
pulárním čtvrtém místě. Další účast-
ník Antonín Čaněk se sice na stupně 
vítězů neprobojoval, ale všechny své 
starty proměnil ve své nejlepší výko-

ny a třikrát skončil do desátého místa. 
Adam Černý neměl na těchto závo-
dech své dny a moc se mu nedařilo. 
Přesto do desátého místa se probojo-
val celkem pětkrát. Poslední účastník 
tohoto Poháru Veronika Peřinková 
se na tyto závody dostala poprvé a po 
dobrém výkonu na 100 motýlek se jí 
už potom nedařilo.

V Karviné, kde startoval ročník 2004 
za třebíčskou Lagunu nastoupila pouze 
Marie Fučíková, které se podařilo zís-
kat jednu bronzovou medaili, jednou 
skončila na čtvrtém místě a dvakrát se 
ještě dostala do nejlepší desítky.   -zt-

Plavci na letním Poháru ČR 
v Karviné nezklamali

Plavci na žákovském mistrovství uspěli
Na žákovském Mistrovství České republiky pla-

ve 24 nejlepších závodníků v každé disciplíně z celé 
ČR, kteří se kvalifi kovali sítem Krajských plaveckých 
mistrovství. Plavci ročníku 2001 startovali na 50m 
bazéně v Pardubicích a ročník 2002 měl svoje Mis-
trovství v Chomutově.

V Pardubicích oddíl Laguna reprezentovali tři 
závodníci – Jonáš Plaček, Erik Řezníček a Tere-
za Vechetová. Sice zaplavali své nejlepší výkony z 
50m bazénu, ale na více trénující oddíly nestačili a 
obsazovali místa v druhé polovině celkového pořa-

dí. Nejvíce se dařilo Tereze Vechetové, která na 400 
m polohově obsadila časem 5:55,85 deváté místo. 
Dále ještě skončila na 200P časem 3:05,22 na jede-
náctém místě a dvakrát získala 12. místo. Nejdel-
ší plavecká trať – 1 500VZ – se podařila Jonášovi 
Plačkovi, když časem 19:56,13 skončil na pěkném 
desátém místě.

Do Chomutova, kde plavali mladší žáci, se pro-
bojovali z Laguny také jenom tři závodníci - An-
na Havlenová, Karel Fučík a Jiří Vašíček. Ani oni 
nestačili na konkurenci větších plaveckých oddílů.

Věra Rymešová se letos probojovala na Letní 
mistrovství České republiky v kategorii doroste-
nek. Toto mistrovství se plavalo na 50m bazénu v 
Ústí nad Labem a plavkyně startovala celkem ve 
dvou disciplinách. Jako první start měla závod 
na 100 m motýlek. Zde si vytvořila svůj nejlepší 
výkon na 50 m bazéně a skončila na 11. místě. 
Další den startovala na dvojnásobné trati – 200 
m motýlek. Zde se jí nepodařilo vytvořit své 
nejlepší maximum a tak s časem o 1 vteřinu hor-
ším skončila na 10. místě. -zt-


