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

tel : 776 143 134

1. 5. 2015 Ježek Vysočiny, turis-
tický pochod v Jihlavě, start sportovní 
hala Sokolovská 12, trasy pěší 12 - 50 
km, cyklo 30 - 100 km. Odjezd vlakem 
z Třebíče hl. n. v 6.09 / z Boroviny v 
6.13. Návrat vlakem z Jihlavy v 13.30, 
14.40, 15.30, 16.40, 17.30.

2. 5. 2015 Vodní nádrž Slapy - 
vyhlídky a hradiště. Z Křepenice k v. n. 
Slapy do NPR Drbákov - Albrechtovy 
skály a po NS přes vyhlídky na Hraza-
ny. K soutoku v. n. Slapy a říčky Mast-
ník a k zřícenině hradu Ostromeč. 
Kolem říčky Mastník k zřícenině hrád-
ku Kozí hřbet do obce Radič. Celá tra-
sa 24 km, zkrácení na 16 km. Odjezd 
zájezdovým autobusem v 5.30 až 5.50 
z různých míst Třebíče.

2. 5. 2015 Cestou Vysočiny, turistic-
ký pochod ve Štokách, start v myslivec-
ké chatě, trasy pěší 5 - 50 km, cyklo 30 - 
80 km. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 
6.09 / z Boroviny v 6.13 do Havl. Bro-
du a přestup na autobus v 8.00. Návrat 
autobusem ze Štoků v 17.24.

8. 5. 2015 Nad údolím Fryšávky, 
turistický pochod v Daňkovicích, start 
v 9.00 hod. v Daňkovicích, trasy pěší 
15 a 20 km. Odjezd autobusem z Tře-
bíče v 6.56 z AN, ve Žďáru n/Sáz. v 
8.15 přestup na autobus. Návrat z Daň-
kovic autobusem v 15.30, ve Ždáru n/
Sáz. v 17.32 přestup na vlak.

8. 5. 2015 Po stopách Josefa Tou-
fara do středu ČR, turistický pochod 
v Číhošti, trasa libovolná, mezi 10.00 
a 15.00 hod. je třeba projít přes Číhošť. 
Doporučujeme navštívit střed ČR v 
Číhošti, kostel a pomník pátera Tou-
fara a stanici ochrany fauny v Pavlově. 
Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 6.09 / 
z Boroviny v 6.13 do Smrčné, Vilémo-
vic nebo Světlé n.S. (podle zvolené tra-
sy, lze projít Stvořidla). Návrat vlakem 
z Leštiny v 14.32, 17.13.

8. 5. 2015 Putování hornickým 
krajem, turistický pochod v Zbýšo-
vě, start v Městském kulturním centru, 
trasy pěší 10 až 30 km, cyklo 10 až 50 
km. Trasy vedou přes bývalé doly Fer-
dinand, Simson, Kukla a kolem vodo-
jemu. Odjezd z Třebíče vlakem z hl. n. 
v 6.18, 7.24, 8.39 / z Boroviny v 6.03, 
8.26 (do Zbýšova přestup v Zastáv-
ce na bus). Návrat busem ze Zbýšova 

v 14.25, 15.26, 16.26 (nebo pěšky 4,5 
km do Zastávky a vlakem o 50 min. 
později).

8. 5. 2015 Pochod Župou Pern-
štejnskou, turistický pochod, start v 
sokolovně Tišnov (trasy 27 a 37 km) a 
na nádraží ČD v Doubravníku (trasy 9 
a 16 km), cíl na Pernštejně. Trasy vedou 
přes Lomnici, Sýkořský les, Křížovice, 
Černvír a Nedvědici. Odjezd z Třebí-
če vlakem z hl. n. v 6.18 / z Boroviny v 
6.03 (přestup v Brně). Návrat vlakem z 
Nedvědice v 14.01, 16.01, 16.53.

9. 5. 2015 Jemnice - Podolí - Červe-
ný rybník - mausoleum rodiny Palla-
vicini - Inženýrský  kopec - Jemnice 
(18 km), možnost zkrácení: (7 km) + 
památky v Jemnici (got. kostel sv. Víta 
s podzemím, 800 let stará Kapistrán-
ská lípa, středověký vodovod, zámek s 
expozicí 2. odboje, got. kostel sv. Jakuba 
s věží románské rotundy, sochy umuče-
ného sochaře Jar. Šlesingra, židovská 
čtvrť, kostel sv. Stanislava s vyhlídko-
vou věží). Odjezd autobusem z Třebíče 
z AN st. 6 v 8.45 hod. Návrat autobu-
sem z Jemnice z AN v 14.50, 18.05.

9. 5. 2015 Zpět k pramenům, turis-
tický pochod v Jasenici, start v 8.30 
hod. na návsi u kaple, trasa 12 km. 
Pořadateli je třeba se nahlásit předem: 
na tel. 606 115 152 (stačí SMS). Z Jase-
nice k pamětní lípě, zastavení u stu-
dánky J. Pěnčíka s programem předání 
studánky, zastavení u stříbrného dolu 
a jeskyně Jezevčí díra, obec Jestřabí, na 
louce u obce Březka opékání buřtů, 
smírčí kámen a kovárna v Březce. Dále 
k soutoku Jelenky a Drchalky a k pra-
menu Jasinky. Závěr v Jasenici při gri-
lování specialit za doprovodu country 
hudby. Celou trasu nás bude doprová-
zet vozidlo s občerstvením. Odjezd do 
Třebíče individuální.

11.- 15. 5. 2015 Panstvím Zacha-
riáše z Hradce, turistická akce kolem 
Telče, denně pěší trasy 15 - 25 km. Pro 
zájemce je zajištěno ubytování i stra-
vování v Telči. Každý den se účastníci 
podívají do zajímavých míst blízkého 
a vzdálenějšího okolí Telče, přejezdy 
autobusem nebo vlakem. Doprava indi-
viduální.

16. 5. 2015 Jarní Eurovýšlap Zno-
jmo - Retz, turistický pochod, start ve 
Znojmě na hradě od 8 do 10 hodin, cíl 
v Retzu, hlavní Eurotrasa má 17 km. 
Trasy vedou přes Kraví horu, Konice, 
Popice, Havraníky, Judexův mlýn, Pod 
Šobesem a Heiliger Stein do Retzu. 
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Otevřeny vinné sklepy. Do Znojma 
vlakem z Třebíče hl. n. v 6.09 / z Boro-
viny v 6.12 / ze Starče v 7.20. Z Retzu v 
15.30 a 17.15 do Znojma zajištěn pořa-
dateli přejezd autobusy. Návrat ze Zno-
jma vlakem v 17.02, 18.59 nebo auto-
busem v 16.00.

16. 5. 2015 Pochod Praha - Prči-
ce, turistický pochod, start na mnoha 
místech, cíl Prčice, trasy pěší i cyklo 23 
až 60 km. Nejznámější pochod v ČR. 
Startem tras je Praha (70 km), Týnec 
n. Sázavou (42 km), Pikovice (50 km), 
Čerčany (50 km), Benešov (44 km), 
Bystřice u Benešova (35 km), Olbra-
movice (33 km), Votice (30 km, dět-
ská 23 km), Střezimíř (dětská 23 km), 
Tábor (40 a 30 km), Mladá Vožice (35 
km), Sedlčany (30 km), Milevsko (40 
a 31 km), Petrovice u Sedlčan (30 km), 
Bechyně (44 km). Odjezd z Třebíče 
individuální.

16. 5. 2015 Krajem pramenů Dy-
je, turistický pochod v Třešti, start v ZŠ 
Josefa Hory 1050, trasy pěší 12, 25, 35 
a 50 km. Trasy vedou na Růženou, Lo-
vu zdar, Velkopařezitý rybník, Roštejn 
a Hodice. Odjezd vlakem z Třebíče hl. 
n. v 6.09 / z Boroviny v 6.13 (přestup 
Jihlava a Kostelec). Návrat vlakem z 
Třeště v 14.28, 16.28, 18.47.

17. 5. 2015 Po jihlavských stopách 
Gustava Mahlera, jeho rodiny a přátel, 
tématická vycházka s výkladem, start 
14.00 hod. Park Gustava Mahlera Jih-
lava (4 km). Odjezd z Třebíče vlakem 
z hl. n. v 12.33. Návrat z Jihlavy vla-
kem v 16.40, 17.30, 18.40, autobusem 
v 16.15, 18.15.

23. 5. 2015 Teslácký šotek, turistic-
ký pochod v Jihlavě, start od vrátnice 
Tesly, trasy pěší 12 až 43 km, cyklo 35 
až 80 km. Odjezd vlakem z Třebíče hl. 
n. v 6.09 nebo 7.35 / z Boroviny v 6.13 
nebo 7.39. Návrat vlakem z Jihlavy v 
13.30, 14.40, 15.30, 16.40, 17.30.

23. 5. 2015 K rozhledně V. Menšíka 
na Hlínu, turistický pochod, start libo-

volný, cíl od 10.00 hodin u rozhledny 
V. Menšíka na Hlíně. Trasu lze zvolit ze 
Silůvek (3 km), Ivančic (9 km), Morav-
ských Bránic (13 km), Moravského 
Krumlova (19 - 21 km). Odjezd z Tře-
bíče vlakem z hl. n. v 6.18, 7.24, 8.39 / 
z Boroviny v 6.03, 8.26. Návrat vlakem 
ze Silůvek v 13.37, 14.37, 15.37, 16.37, 
18.37.

27. 5. 2015 Cesta pohádkovým 
lesem, Jihlava, pro děti a rodiče, začá-
tek v 14.00 hod. Dětské dopravní hřiš-
tě U Rybníčků, trasa 4 km. Odjezd 
vlakem z Třebíče hl. n. v 12.33. Návrat 
vlakem z Jihlavy v 16.40, 17.30.

30.- 31. 5. 2015 Dyje na kánoích, 
ze Znojma do Jevišovky (47 km). 
Sraz v 8.45 hodin pod hrází přehrady 
Znojmo. Voda je jednoduchá a teče 
málo, ale okolo pěkná příroda. Spaní ve 
svých stanech, cestou zastávky za kul-
turou. Odjezd z Třebíče a návrat z Jevi-
šovky vlakem.

30. 5. 2015 Náměšť - Čučice, turis-
tický pochod v Náměšti nad Osla-
vou, start v sokolovně, trasy 5 až 50 
km. Projděte se nejkrásnějšími partiemi 
PR Údolí Oslavy přes Kančí žlíbek, zří-
ceninu Lamberk, Skřipinu, Senoradský 
mlýn, Vlčí kopec a Gloriet. Odjezd vla-
kem z Třebíče hl. n. v 6.18, 7.24, 8.39 / 
z Boroviny v 6.03, 8.26. Návrat vlakem 
z Náměště v 14.07, 14.47, 16.06, 16.47, 
18.06.

30. 5. 2015 Naučná stezka Sobíňov, 
setkání k 10. výročí této naučné stezky. 
Ve 12.00 hod. zahájení a vycházka po 
naučné stezce. Odjezd vlakem z Třebí-
če hl. n v 8.33. Návrat ze Sobíňova vla-
kem v 17.23 nebo autobusem v 15.00.

31. 5. 2015 Cesta pohádkovým 
lesem, Třešť, pro děti a rodiče, začá-
tek v 13.30 hod. u branky zámeckého 
parku, ul. Dr. Richtra, trasy 2 a 5 km. 
Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 10.33. 
Návrat z Třeště vlakem 17.27 nebo 
autobusem v 16.05, 17.36, 18.18. -zt-

Tomáš Kříž z oddílu triatlonu TJ 
Spartaku Třebíč se stal v sobotu 18. 
dubna v Jablonci n. Nisou mistrem 
České republiky kategorie starších 
žáků v aquatlonu. 

Na trati 0,2 - 2 km /plavání-běh/ po 
velmi dramatickém průběhu a čekání 
v cíli na součet časů z obou disciplín /
nestartovalo se Gundersenovou meto-
dou, ale hromadným startem/ to vyšlo 
na nejdůležitějším aquatlonovém závo-
du sezóny. Porazil součtem časů 8:43 
minut svého přemožitele z pražského 
závodu /5.4./ Václava Širokého z Eko-
lu Brno o pouhou desetinu vteřiny.

Podařilo se mu smazat dvanáctivteři-

novou ztrátu z plavání a přidat právě tu 
jednu rozhodující desetinu na víc. Bez 
zajímavosti není ani třetí místo Matě-
je Buriana, syna bývalého třebíčského 
závodníka a vítěze jednoho z ročníků 
Moravskobudějovického triatlonu a 
nyní závodícího za Slávii Praha.

V mistrovském závodu startovali i 
další členového třebíčského triatlono-
vého oddílu. Mezi mladšími žákyně-
mi obsadila Sára Doležalová 5. místo, o 
kategorii výš startovala Tereza Cipru-
šová a byla třináctá. Mezi mladšími 
dorostenkami se prosadila na 4. místo 
Radka Březnová a Klára Maloušková 
byla devátá. Ve stejné kategorii mezi 

chlapci obsadil Jan Trutna 5. místo. A v 
kategorii nad 50 let byl na 4. místě Petr 
Mejzlík. V závodu s názvem Skupina 
ČEZ MČR v AQUATLONU Jablonec 
nad Nisou 2015 vybojovali mistrovské 
tituly domácí Petra Kuříková a Jakub 
Powada z Ostravy. 

V Praze Podolí proběhl v nedě-
li 5. dubna třetí díl Českého poháru 
v aquatlonu a zástupci oddílu triat-
lonu TJ Sp. Třebíč opět nechyběli na 
stupních vítězů. Po vítězstvích Tomá-
še Kříže v 1.kole v Č. Budějovicích a 
Radky Březnové ve 2. kole ve Zlíně se 
to opět podařilo Tomášovi Křížovi v 
kat. starších žáků. 

Tentokrát však našel přemožitele. Na 
trati 0,2 a 2 km dosáhl času 8:51 min 
a zaostal za Václavem Širokým z Eko-
lu Brno o 8 vteřin. Přestože proběhl 
cílem na atletickém oválu na Děkance 
na první pozici,nepodařilo se mu sma-
zat 16 vteřinovou ztrátu z plavecké čás-
ti.

Mezi staršími žákyněmi se představi-
la Tereza Ciprušová a obsadila 11. mís-
to. Toto umístění získal i Adam Caha 
na trati 0,1-1 km mezi mladšími žáky. 
Jeho sestra Kateřina se probojovala na 
5. místo a Petr Mejzlík v kat. mužů nad 
50 let obsadil na trati 0,4-5 km 6. mís-
to. -zt--

Tomáš Kříž se stal mistrem ČR v aquatlonu


