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Třebíčské noviny

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

tel : 776 143 134

7. 11. 2015 Vysočinou k Telči 
aneb K pramenům Moravské Dy-
je, turistický pochod v Telči, start v 
sokolovně, trasy 12, 15, 25, 35 a 50 
km. Trasy vedou na Mysliboř, Sed-
lejov, Panenská Rozsička, Suchá, 
Nepomuk, Moučkův kopec, Dyjice a 
rozhlednu Oslednice. Možnost pře-
spání, večer zábava. Odjezd z Třebí-
če nejlépe auty, autobus až v 10.10, 
nebo v 6.08 vlakem přes Jihlavu. 
Návrat z Telče autobusem v 17.35.

7. 11. 2015 Za martinskou hu-
sou, turistický pochod z Moravských 
Budějovic, start na nádraží ČD v 10 
hodin, trasa 16 km (do Kojetic) a 26 
km (do Třebíče). Trasa vede přes Sv. 
Vít, Horní Lažany a Babice do Koje-
tic (vlak). Nebo pokračovat přes 
Mastník do Třebíče. Odjezd vlakem 

z Třebíče hl. n. v 8.33 / ze Starče v 
9.27, návrat vlakem z Kojetic v 16.21 
nebo příchod do Třebíče.

8. 11. 2015 Cestou Jana Hvězdy z 
Vícemilic, turistický pochod v Telči, 
start v sokolovně, trasy 10, 20, 21, 
24, 28, 29 s cílem v Jihlávce (zajištěn 
odvoz do Telče), 37 a 50 km s cílem 
v Telči. Ttrasy vedou na Štramberk, 
Javořici, Studánku Páně, Velký paře-
zitý Rybník, Roštejn, Panské Duben-
ky a Janštejn. U Boru opékání buřtů. 
Odjezd z Třebíče nejlépe auty, auto-
bus v 5.20 přes Jihlavu. Návrat auto-
busem v 15.45, 16.30, 17.35.

13.- 15. 11. 2015 Za posledním 
puchýřem, významná turistická 
akce na ukončení sezóny, tentokrát 
ve Znojmě. PÁ: autobusové zájezdy 
(okolí Vranovské přehrady, malebné 
Moravsko-Krumlovsko, Pálava a při-
lehlé Dolní Rakousko, SO: pochod 
Za posledním puchýřem do NP 
Podyjí, trasy 15, 30, 40, 50 a 55 km, 

puchýřovská zábava, NE: po památ-
kách ve Znojmě. Do Znojma dobré 
spojení kterýkoliv den.

22. 11. 2015 Po stopách armád-
ního generála Ludvíka Svobo-
dy, turistický pochod, start v Trna-
vě 7.30 - 9.15, trasa 15 km Trnava 
- Přeckov - Kuchyňka - Hroznatín 
- Kolomazné kameny - Trnava. Na 
Kuchyňce opékání buřtů, v Hroz-
natíně prohlídka rodného domu 
arm. gen. Ludvíka Svobody a vzpo-
mínkový akt, v Trnavě v cíli poseze-

ní. Možnost zkrácení - vlak do nebo 
z Rudíkova. Do Trnavy individuálně.

29. 11. 2015 PP Šebeň (Mraven-
čí NS) a okolí: Jívoví - NS - Vídeň 
- vodní nádrž Mostiště - Cyrilov - 
Jívoví (NS 3 km + další okruh 5 až 
14 km). Na naučné stezce Šebeň je 
1100 hnízd lesních mravenců, nej-
větší známý komplex mravenišť těch-
to mravenců v ČR, je na ní 12 infor-
mačních tabulí. Odjezd auty, sraz 
parkoviště u pekárny Třebíč v 8.00 
hodin. -zt-

Mezinárodní žákovský mítink 
v atletice se letos v září konal v Tře-
bíči. Pořádala ho Základní škola 
Benešova. Přivítala zástupce škol 
z Německa,  Francie, Nizozemska 
a  Belgie. 

 „Tato škola pořádá řadu podobných 
akcí celoměstských i mezinárodních,“ 
poukázal místostarosta a bývalý uči-
tel na této škole Milan Zeibert. 

Připomněl, že v roce 1996 se tam 
například konala olympiáda třebíč-
ských základních škol. Další tato 
akce se již stala díky účasti škol ze 
zahraničí mezinárodní. Nad tou 
poslední převzalo patronát město 
Třebíč. 

„Tuto akci pořádá pouze tato škola, 
město se na ní podílí pouze peněžně,“ 
konstatoval Zeibert. Ředitel ško-
ly Jaroslav Dejl upozornil, že myš-
lenka pořádat tyto závody vznikla 
v roce 1992 v Německu.

 „Pořadatelé chtěli, aby se na nich 

setkávali mladí lidé ve věku dvanáct 
až patnáct let,“ podotkl.  

Cílem bylo pozvat i školu z býva-
lého východního bloku. To se jim 
dařilo, ale před třemi lety vznikl 
problém, kdy se žádná škola k účas-
ti nehlásila. „Vytipovali si nás, pro-
tože máme zaměření na výuku atleti-
ky,“ poznamenal Dejl.

Společenská akce
Upozornil, že se nejedná jen o 

sportovní, ale také o společenskou 
akci, na které se setkává asi 250 
osob včetně doprovodu. „Měli jsme 
pocit, že se také musíme ujmout pořa-
datelství a nabídnout školám pobyt 
v Třebíči,“ nastínil Dejl.

Doplnil, že Třebíč má velkou atle-
tickou tradici i odpovídající spor-
toviště. Účastníci si také prohlédli 
město a dospělí byli na radnici při-
jati místostarostou Zeibertem.

Škola zajistila účastníkům ubyto-

vání v tělocvičnách a třídách. Kdo 
měl z dospělých zájem, mohl využít 
služeb hotelů. Všichni také využi-
li služeb plaveckého areálu Laguna 
za zvýhodněnou cenu. Škola také 
zajistila stravování. 

Zeibert připomněl, že ředitel Dejl 
už od počátku devadesátých let 
minulého století pro školu systema-
ticky vyhledával partnery v zahra-
ničí včetně sportovních. „Tady to 
poprvé bylo opačně, kdy si někdo 
vyhlédl právě tuto školu, bez její ini-
ciativy,“ zdůraznil. 

„Myslím si, že je velice dobře, že 
mladí lidé takto navážou kontak-
ty. Za velice hyperaktivní považuji 
Francouze,“ naznačil perličku Dejl. 
Z toho důvodu učitelé využívají 
pro spaní raději autobus než nocleh 
s těmito účastníky. „Oni se probou-
zejí ve dvě v noci, a to se spát opravdu 
nedá,“ podotkl Dejl.   

Celkové náklady této akce se 
pohybovaly ve výši zhruba 200 

tisíc korun. Město věnovalo 50 tisíc 
korun a Fond Vysočiny 48 tisíc 
korun. Poplatek platí i každá skupi-
na, která se mítinku účastní. 

Veliký přínos vidí Dejl v tom, že 
se často boří mylné informace, kte-
ré mají zahraniční obyvatelé o naší 
zemi. Často se stává, že se účastní-
ci takových výměnných pobytů do 
Třebíče zase a rádi vracejí. 

Všechny hledají partnery
„Jen bych chtěl doplnit, že Základní 

škola Benešova není v Třebíči jedinou 
školou, která navazuje partnerství se 
školami ze zahraničí,“ zdůraznil Zei-
bert. 

„Všechny školy včetně středních se 
aktivně věnují výměnným pobytům. 
V Třebíči díky tomu během roku 
pobývá mnoho zahraničních dětí i 
dospělých a opravdu se sem mno-
zí vracejí,“ doplnil místostarosta a 
bývalý ředitel Základní školy Na 
Kopcích Pavel Pacal. -zt-

Mítink má za cíl družbu mladých lidí

Maďarské Balatonakali bylo dějištěm Mis-
trovství Evropy v kvadriatlonovém sprintu. 
Jak už sám název městečka napovídá, celé 
dění závodu se odvíjelo na jedné z pláží Bala-
tonu a jeho okolí. 

Dostaveníčko si zde dalo 80 jednotlivců a 24 
štafet ze šesti zemí, aby dali podobu výsledko-
vé listině trati 0,8-5-20-5 km /plavání-kajak-
kolo-běh/.

Na start se postavila celá kvadriatlonová 
špička, protože se jednalo také o předposlední 
závod Světového poháru a body zde získané 
mohou výrazně ovlivnit jeho celkovou podo-
bu /fi nálový závod se konal 5. září v Němec-
ku/. Mezi nimi nechyběli Petr Mejzlík a Zde-
něk Mikoláš z Třebíče. 

Petr Mejzlík startující za TJ Spartak TR po 
zisku titulu mistra světa na dlouhé trati z Han-
noveru v červnu téměř na konci sezóny tam 
získal titul vícemistra Evropy časem 1:54,57 

h. K vítězství mu chybělo 33 vt. To získal 
Němec Jurgen Kastner. Třetí místo obsadil 
jeho krajan Rudolf Kai-Dieter.  

Zdeněk Mikoláš, startující v barvách Led-
ních medvědů, nestačil pouze na Slováka 
Miloše Kotlárika /2:12,14h/ a časem 2:14,09 
h získal svůj zatím největší úspěch. Třetí mís-
to obsadil Maďar István Zakariás.

 Na větrem „rozhoupaném Balatonu“, kop-
covité cyklistice a hlavně ve 34 st. ve stínu 
dominovali Španělé. Zvítězil časem 1:28,30 
Garcia Peces před svým krajanem Beltranem 
Coromixasem. Třetí příčku obsadil Maďar 
Badar Gergo.  -zt-

VICEMISTŘI Evropy na společném foto, vlevo 
Petr Mejzlík, vpravo Zdeněk Mikoláš. 
 Foto: archiv P. Mejzlíka

Mejzlík a Mikoláš vicemistry Evropy


