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

tel : 776 143 134
4. 4. 2015 Jarní procházka na 

Dalešickou přehradu, turistický 
pochod ve Vladislavi, start v soko-
lovně, trasy pěší a cyklo 4 - 50 km. 
Trasy vedou z Vladislavi na Číměř, 
Holoubek, Hartvíkovice, Wilsono-
vu skálu, Kozlany, Kozlovské skály, 
Koněšín a Koněšínskou pláž. Odjezd 
vlakem z Třebíče hl. n. v 6.18 nebo 
8.39 / z Boroviny v 6.03 nebo 8.25. 
Návrat vlakem z Vladislavi v 11.06, 
13.06, 15.09, 17.06.

4. 4. 2015 K prameni Jevišovky: 
Moravské Budějovice - Kosová - 
Hrachovec - Komárovice - pramen 
Jevišovky - Budkov (17 km). Start 
v Mor. Budějovicích v 10.15 hod. u 
koupaliště. Odjezd vlakem z Třebí-
če hl. n. v 8.33 / ze Starče v 9.27. Z 
cíle z Budkova do Mor. Budějovic 
na nádraží ČD je zajištěn autobus. 
Návrat vlakem z Mor. Budějovic v 
18.03.

5. 4. 2015 Po stopách Běhu Měs-
tem Jarmily Kratochvílové, turis-
tický 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 
10.33 nebo 12.33. Návrat vlakem z 
Golčova Jeníkova v 17.20.

6. 4. 2015 Velikonoční pondělí s 
pomlázkou na Taškách: Šebkovice 
- Holeček - Tašky (582 m) - studán-
ka U rybníka - pomník Fr. Zvěřiny z 
r. 1880 - Čertova studánka - pomník 
Heleny Hrůzové - Hvízdálky - Holý 
Kopec (580 m) - Vícenice - Bohu-
šice (17 nebo 12 km). Do Šebkovic 

odjezd a) vlakem ze Starče v 7.20 
(10 min.) nebo b) autobusem z Tře-
bíče v 7.15 do M. Budějovic a pře-
stup na vlak v 8.03 (1 hod.). Návrat 
vlakem z Bohušic v 14.08, 16.08, 
18.08 do Starče nebo do Třebíče.

11. 4. 2015 Vítání jara na roz-
hledně Rosička, turistický pochod, 
trasa libovolná, mezi 9.00 a 17.30 
hod. je třeba projít přes rozhled-
nu Rosička. Kromě výstupu na roz-
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.

12. 4. 2015 Kolem trnavských 
rybníků ke konikleci, turistická 
vycházka v Trnavě, start v klubovně 
KČT ve 13.00 hodin, trasa pěší 6 - 
11 km. Trasa vede kolem Opatůvky 
a suchého poldru na Kobylinec. Do 
Trnavy každý individuálně.

18. 4. 2015 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 27, 
34, 42, 58 km.

Pěší trasy: 
15 km: Třebíč – Terůvky – rozhled-

na Pekelný vrch – Slavice – Třebíč
27 km: Třebíč – Dobrá Voda – Klu-

čovská hora – Slavice – rozhledna 
Pekelný vrch – Třebíč

36 km: Třebíč – Hostákov – Vladi-
slav – Dobrá Voda – Klučovská hora 
– rozhledna Pekelný vrch – Slavice – 
Třebíč

45 km: Třebíč – Kobylinec – Valdí-
kov – Hostákov – Vladislav – Dobrá 
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Třebíčské noviny

Voda – Klučovská hora – Slavice – 
rozhledna Pekelný vrch – Třebíč

Navíc : Lze splnit Třebíčský měst-
ský okruh IVV v délce asi 10 km

Cyklo trasy: 
27, 34, 46, 58 km: směr Mikulovi-

ce - Šebkovice - Chlístov - Rokytnice 
- Mařenka - Opatov - Okříšky - Sla-
vice - Pekelný kopec

38, 51, 68 km: směr Benetice - 
Balinské a Nesměřské údolí - údolí 
Oslavy - Budišov - Kožichovice - Sla-
vice - Pekelný kopec

Trasy pěší i cyklo si můžete upravit 
i dle vlastního uvážení.

19. 4. 2015 Zahájení cykloturis-
tické sezóny na Jihlavsku, start v 
9.00 hod. Masarykovo náměstí, Jih-
lava, trasy 30 - 50 km. Doprava na 
kole individuální, lze využít vlak z 
kterékoliv zastávky.

24.-26. 4. 2015 Kolem Orlické 
přehrady. V PÁ Milevsko (klášter, 
muzeum, naučná stezka), Orlík nad 
Vltavou (zámek, NS Orlík kolem 
vodní nádrže přes vyhlídky, Žďá-
kovský most a Krkavčí skálu), v SO 
účast na pochodu Z Onoho svě-
ta na Onen svět, trasy 6, 11, 16, 20, 
25 a 28 km, v NE Zvíkov (hrad a NS 
Zvíkovské podhradí kolem vodní 
nádrže s vyhlídkami), soutok Otavy 
a Vltavy. Ubytování na chatě Onen 

svět u Langovy rozhledny. Odjezd 
auty z Třebíče v 7.00 hodin.

25. 4. 2015 Od pramene Daníže 
k hnanickým sklípkům, turistický 
pochod na Znojemsku, start mezi 
9.00 - 10.00 hod. v Hnanicích, tra-
sy pěší 9 a 18 km. Pramen potoka 
Daníž leží při hranici obou států. 
Vodu sbírá potok na Jezerní louce u 
obce Niederfl andnitz v Rakousku. 
Trasa pochodu vede příhraničními 
hvozdy nádhernou přírodou v části 
NP Podyjí, kterou lze doplnit náv-
štěvou Heiliger Steinu. Závěr pocho-
du je ve Sklepní ulici v Hnanicích od 
11 do 16 hod. Z Třebíče vlakem do 
Znojma (odjezd z Třebíče hl.n. 6.09 
/ Borovina 6.12 / Stařeč 7.20). Pří-
jezd do Znojma v 8.48. Tam bude 
čekat autobus pořadatelů, který 
účastníky zdarma doveze na start do 
Hnanic.   Zpět  z Hnanic do Znojma 
busem v 16.20 nebo vlakem ze Šato-
va v 16.23, přestup ve Znojmě na 
vlak 17.02.

25. 4. 2015 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. -zt-

Výborné druhé místo vybojova-
ly třebíčské soft ballistky na prvním 
turnaji Moravské soft ballové ligy, 
která byla založena za účelem roz-
voje tohoto dívčího sportu na Mora-
vě. Zápasy v kunovické hale se hrá-
ly zjednodušenou formou s míčem 
odpalovaným ze stativu, což smazá-
valo rozdíly mezi soupeři. 

Systém střídání směn po třech 
minutách bez ohledu na počet 

dosažených autů pak dodával třice-
timinutovým zápasům dynamiku 
a umožňoval bodovat všem účast-
níkům. Vedle týmů s extraligovými 
zkušenostmi a hráčkami oblékajícími 
reprezentační dres tak mohla star-
tovat i začínající mladá družstva. O 
konečném pořadí rozhodoval počet 
dosažených doběhů a třebíčské hráč-
ky obsadily s jedinou prohrou druhé 
místo.  –rv-

Třebíčské softballistky 
byly v Moravské lize druhé

Celkem dvanáct baseballistů z Tře-
bíče zatím fi guruje na soupiskách 
širšího výběru české reprezentace v 
mládežnických kategoriích. Nejvyš-
ší počet zástupců Nuclears je tradič-
ně mezi žáky do dvanácti let, kde má 
Vysočina hned pět zástupců. 

Tato kategorie bude letos bojovat 
na Mistrovství Evropy v Polsku. Vel-
ká pozornost je věnovaná katego-
rii kadetů se čtyřmi zástupci Třebí-

če. Tento výběr bude na ME v Brně 
bojovat nejen o titul evropského 
šampiona, ale zároveň i o jedno ze 
dvou postupových míst na Mistrov-
ství světa v Japonsku 2016. 

Juniory do 18 let čeká světový šam-
pionát v zemi vycházejícího slunce 
už letos. Předtím ale absolvují ješ-
tě Mistrovství Evropy v Ostravě. Na 
juniorské reprezentační soupisce má 
Třebíč Nuclears zatím tři hráče.  –rv-

Dvanáct hráčů baseballu
bude reprezentovat

Český pohár v aquatlonu byl zahájen 
v sobotu 7. března. Stalo se tak v Čes-
kých Budějovicích. Na startu závodu 
s názvem EGE AQUATLON Čes-
ké Budějovice 2015 se prezentova-
lo na 200 závodníků. A nechyběli ani 
zástupci oddílu triatlonu TJ Sp. Tře-
bíč.  

Pozoruhodného výsledku dosáhl 
Tomáš Kříž, který na trati 200 m pla-
vání a dva kilometry běhu dosáhl své-
ho prvního pohárového vítězství. Po 
strhujícím fi niši v cílové rovince před-
běhl Matyáše Pospíšila z J. Hradce o 

pouhé tři desetiny vteřiny. Po plavecké 
části na ním zaostával o 12,2 vteřiny.

Trať závodu, který začal na bazé-
ně plaveckou částí a pokračova Gun-
dersenovou metodou v nedalekém 
parku Stromovka, zvládl za 8:38,4 
min. K pohárovému závodění se po 
dvou letech vrátila Lucie Vaverová. 
Mezi ženami obsadila 6. místo časem 
25:49,0 min. A Petr Mejzlík mezi 
muži nad 50 let, který stejně jako Luc-
ka, závodil na trati 0,4-5 km, obsadil 2. 
místo časem 31:49,4 min.   

 -zt-

Tomáš Kříž se stal vítězem 
českého poháru

Požehnanou číslovku má před 
svým názvem Běh Lorenzový-
mi sady pořádaný atlety třebíčské-
ho Spartaku. V neděli 4. dubna 
bude před vstupem do areálu HFK 
odstartován jeho už 76. ročník. Jako 
první vyběhne v 9 hod na stometro-
vou trať atletická školka (roč. 2009 a 
mladší) a po ní postupně osm žákov-
ských kategorií (roč. 2008 – 2000 na 
tratích 400 – 1400 m). 

V 10.30 hodin vyrazí na dvě ko-
la v lesoparku Lísčí ženy, po nich 

na stejně dlouhou trať dorostenci a 
v 11 hod bude odstartován závod 
mužů, které čekají čtyři kola (4 500 
m). Prvenství v tomto nejstarším 
běhu na Moravě si už od roku 2000 
odvážejí běžci z Nového Města na 
Moravě: 2000 – 2006 Petr Hubáček, 
2007 – 2012 Lukáš Kourek a 2013 – 
2014 Petr Vitner. Držitelem traťové-
ho rekordu závodu, kterým třebíčští 
atleti každoročně vítají jaro, je český 
reprezentant Lukáš Kourek (13:52 v 
r. 2011).  miz

Atletické jaro začne 
76. Během Lorenzovými sady


