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Třebíčské noviny

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

tel : 776 143 134

3.- 6. 7. 2015 Alpy - Totes Gebir-
ge. Pohoří tvoří největší vápencová 
náhorní pláň v Alpách s jezery. Fer-
rata na nejvyšší vrchol Grosser Priel 
(2512 m) je jedna z náročnějších v 
Rakousku. Túry jsou dlouhé s výš-
kovým převýšením přes 1000 m. Pro 
výstup po ferratách nutné povinné 
vybavení na zajištěné cesty.

4. 7. 2015 Kamenské aleje, turis-
tický pochod v Kamenné, start Žiž-
kův kopec, trasa pěší 20 km, cyk-
lo 50 km. Odjezd vlakem z Třebíče 
hl. n. v 6.09 nebo 8.33 / z Boroviny 
v 6.12. Návrat vlakem z Kamenné v 
14.20, 16.20, 18.19.

6. 7. 2015 Vzpomínková vycház-
ka na Rasťu Milučkého: Třebíč - 
Klinky - Pocoucov - Syenitové ská-
ly - Budíkovice - Třebíč (12 km). Po 
vzpomínce na turistické základně 
odchod na trasu. Sraz v 9.00 hodin 
na turistické základně u Babáku, pří-
chod do Třebíče nebo MHD z Budí-
kovic.

9.- 12. 7. 2015 Slovenský let-
ní sraz turistů – Velký Meder. Pro-
gram s poznáváním kulturních a pří-
rodních krás Slovenska a Maďarska: 
pohoří Tríbeč. Burda, Bakony s hra-
dem Csesznek, Vértes, Pilišské vrchy, 
oblast Sokoró, vodní svět Gabčíkovo, 
Velký Meder s termály. Odjezd vla-
kem z Třebíče v 4.12, návrat z Trebi-
šova v neděli v 14.21.

11. 7. 2015 Vysoké Popovice - 
Ketkovice - Ketkovický hrad - Seno-

radský mlýn - Malá skála - Kraví 
hora - Kuroslepy - Sudice - Rapoti-
ce / Kralice (17 - 21 km) nebo Kra-
lice - Březník - Kuroslepy - Sudi-
ce - Rapotice (11 km). Navštívíme 
novou vyhlídkovou plošinu Kalime-
ta u Kuroslep (na kruhovém hotelu s 
restaurací se nachází největší vyhlíd-
ková plošina na Moravě). Odjezd 
vlakem z Třebíče hl. n. v 8.39 / z 
Boroviny v 8.25. Návrat vlakem z 
Rapotic v 14.31, 16.31.

11. 7. 2015 Napříč Havlíč-
kobrodskem, turistický pochod, 
start před nádražím ČD v Havl. Bro-
dě (6.00 - 8.30), cíl v Golčově Jení-
kově (12.00 - 15.45) na ubytovně 
TJ Sokol, trasa pěší 35 km, cyklo 45 
a 69 km. Trasa vede přes Nasavrky, 
Zhoř, Jakubovice, Leškovice, Vepří-
kov, Jilem, Lysou, Horní Krupou, 
Zbožice, Rozňák. Odjezd vlakem z 
Třebíče hl. n. v 6.09 / z Boroviny v 
6.12. Návrat vlakem z Golčova Jení-
kova v 15.20, 17.20.

11. 7. 2015 Na krásnou samotu, 
turistický pochod v Pelhřimově, start 
9.00 na náměstí, cíl na Křemešníku, 
trasy pěší 10, 15, 20 km, cyklo 20, 
30, 40 km. Z Křemešníku lze pokra-
čovat na vlak do Zajíčkova, Dobré 
Vody, Nové Bukové, Horní Cerek-
ve, Batelova, Dolní Cerekve, Kostel-
ce. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 
6.09 / z Boroviny v 6.12 (v Jihlavě v 
7.35 přestup na autobus), návrat vla-
kem podle zvolené zastávky.

11. - 18. 7. 2015 Mezinárodní 
týden turistiky na Valašsku, turis-
tický pochod ve Vsetíně, start 

v budově MěÚ, trasy pěší 10 až 30 
km. Trasy vedou do oblasti Vsetín-
ských vrchů, Beskyd, Hostýnských 

vrchů, Vizovických vrchů, Javorní-
ků a na Slovensko. Možná účast jen 
některé dny. Odjezd vlakem z Třebí-
če hl. n. v 9.24 (přestup Brno a Hra-
nice), příjezd do Vsetína v 13.40. 
Návrat vlakem ze Vsetína v 8.20, 
12.20, 13.52.

18. 7. 2015 Putování s Třeben-
skými hasiči, turistický pochod, 
start od 8 hod. u hasičárny v Třebeni-
cích, trasy pěší 13 a 23 km, cyklo 26 
km. Trasy vedou přes Žleb, Holou-
bek, Stropešín, zř. hradu Čalonice, 
Dalešice, Hrotovice, Odunec, potok 
Močínek a Valeč. Z Třebíče indivi-
duálně auty nebo na kole - 12 km.

18. 7. 2015 Bedřichovská pade-
sátka, turistický pochod v Jihla-
vě, start sportovní hala Sokolovská 
122C, trasy pěší 15 - 50 km, cyklo 
30 - 100 km. Odjezd vlakem z Třebí-
če hl. n. v 6.09 nebo 7.35 / z Borovi-
ny v 6.12 nebo 7.38. Návrat vlakem z 
Jihlavy v 13.30, 14.40, 15.30, 16.40, 
17.30.

25. 7. 2015 Po okruhu Václava 
Vlastníka, turistický pochod, start 
libovolný pěšky nebo cyklo, cíl 11.00 
- 16.00 hod. v Hostákově. 

Z Třebíče se nabízí tyto možnosti: 
8,5 km: Třebíč - Ptáčov - Hostákov, 

13 km: Třebíč - Vladislav - Hostá-
kov, 14 km: Třebíč - Dubiny - Ptáčov 
- Hostákov, 21 km: Třebíč - Padrtův 
mlýn - Dubiny - Ptáčov - Hostákov, 
32 km: Třebíč - Kojetice - Kluč. hora 
- Vladislav - Hostákov, 38 km: Třebíč 
- Kojetice - Čechočovice - Padrtův 
mlýn - Dubiny - Ptáčov - Hostákov

Další ze zastávek ČD: Vladislav 
(4 km), Krahulov (16 km), Okříšky 
(22 km), Číchov (27 km), Bransou-
ze (29 km), Dolní Smrčné (31 km), 
Náměšť n/O (18 - 29 km)

Návrat z Hostákova: do Třebíče 
na MHD (6,5 km), do Ptáčova na 
MHD (4 km), do Vladislavi na vlak 
ČD (4 km)

29. 7. - 2. 8. 2015 Český ráj, zájezd. 
ST: Spálov, podél Jizery Riegrovou 
stezkou do Semil a přes Suché ská-
ly. ČT: z Mašova přes 15 km labyrint 
skalních útvarů, vyhlídek, hradů, zříce-
nin, lázně Sedmihorky k zámku Hrubá 
skála. PÁ: z Rovenska pod Troskami 
16 km přes Borek, Tachovské vodopá-
dy, po NS Podtrosecké údolí a Dolní 
mlýn na Trosky. SO: Drábské světnič-
ky, Valečovské skalní světničky, rok-
le, zakončení Mnichovo Hradiště, kde 
je zámek s velkým parkem. NE: Pra-
chovské skály, průchod pískovcovým 
skalním městem s osmi vyhlídkami.
 -zt-

Moderní gymnastky z oddílu SK MG 
BAVER Třebíč mají za sebou jarní sezónu 
jednotlivkyň. Náročné tréninky zúročily na 
mistrovství republiky hned v několika kate-
goriích. Nejúspěšnější svěřenkyní trenérky 
Michaely Křenkové je po mistrovství repub-
liky dorostenek, jež se konalo ve Žďáře nad 
Sázavou 23. května, Eliška Dočkalová.

„Eliška na sobě velice zapracovala, nejen 
fyzicky, ale hlavně psychicky, což bylo velmi 
důležité. Podala maximální výkon a já jsem na 
ni pyšná,“ řekla spokojená Křenková. 

Dočkalová získala celkové třetí místo a 
odvezla si ještě další dvě medaile. Stříbro 
vybojovala mezi téměř čtyřiceti gymnastka-
mi i za sestavu s kužely a s obručí. V celko-
vém pořadí se neztratila ani Lucie Švédová, 
bývalá svěřenkyně trenérky Křenkové, která 
nyní reprezentuje brněnský klub. Ta skonči-
la na šestém místě.

Pro BAVER bylo vrcholem sezóny mistrov-
ství kadetek, které pořádal moderně-gym-
nastický klub v Třebíči. Do Třebíče se sjely 
gymnastky z celé republiky a městská hala 
TJ Spartak byla dva dny plná gymnastek, 
rozhodčích, trenérek, rodičů a fanoušků. 

„Organizace tohoto závodu je velmi nároč-
ná. Mistrovství republiky má přísná kritéria, 
vše musí probíhat podle pravidel a hladký chod 
je nutnou podmínkou. Myslím, že v Třebíči se 
nám to povedlo, slyšela jsem slova chvály ze 
všech stran,“ vysvětlila Křenková. 

I na domácí půdě měly třebíčské gymnast-
ky své zástupkyně. Lucie Nováčková a Natá-

Gymnastka Dočkalová má republikový bronz

ELIŠKA  DOČKA LOVÁ (vlevo) se svou trenérkou Michaelou Křen-
kovou. Foto: archiv oddílu

lie Sobotková se probojovaly ze 48 gym-
nastek do fi nálového výběru, a splnily tak 
trenérčina očekávání. 

Neztratila se ani mladá Karolína Vlasá-
ková, která sice zůstala za branami fi nále, 
ale do budoucna je pro Křenkovou vel-
kým příslibem. 

„Závodit před domácím publikem bylo 
fantastické. Měly jsme v našich fanoušcích 
obrovskou podporu, díky které jsme si závod 
mohly naplno užít,“ popsala atmosféru 
mistrovství Lucie Nováčková.

A poslední květnový víkend si svou 
premiéru na nejprestižnějším závodě v 
republice užily i malé naděje třebíčské 
gymnastky Anna Jaitnerová, Linda Pospí-
šilová a Klára Havlíčková. 

Nabité startovní pole téměř padesáti 
gymnastek je sice do fi nále nepustilo, ale 
i tak je trenérka Křenková s jejich výkony 
spokojená. 

„Holčičky ze sebe vydaly maximum. V 
republice je mnoho malých talentovaných 
gymnastek a většina z nich tráví v tělocvič-
ně skoro celý den. Já jsem nyní ráda, že vím, 
že mám v Třebíči malé šikovné gymnastky, 
které sport milují,“ uzavřela Křenková.

Moderní gymnastky nyní čeká příprava 
na podzimní sezónu ve společných skla-
dbách. 

Tvorba nových choreografi í, kondiční 
soustředění, nácvik náročných společ-
ných sestav, na to vše se teď zaměří svě-
řenkyně Michaely Křenkové.  -zt-


