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Třebíčské noviny

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

tel : 776 143 134

3. - 22. 6. 2016 Island, trek, na 
kterém neseme stany, jídlo, spacák a 
poznáme: nejsevernější hlavní město 
Reykjavík, Pingvellir – národní park 
UNESCO, Pingvallavatn – největší 
jezero na Islandu s gejzíry a termá-
ly, Blonduos – sopečná černá pláž, 
Husavík – pozorování velryb, Hverir 
– geotermální pole, Dett ifoss – nej-
mohutnější vodopád v Evropě, Vat-
najokull, Eldborg – vyhaslý 100 m 
vysoký kráter. Z Berlína do Kefl avi-
ku letadlem, do Berlína busem.

3. - 4. 6. 2016 Měřínská padesát-
ka, turistický pochod v Měříně, start 
na fotbalovém hřišti, trasy pěší 5 - 
100 km, cyklo 25 - 100 km. Odjezd 
autobusem z Třebíče v 6.56. Návrat z 
Měřína v 13.36, 15.05, 18.00.

4.- 5. 6. 2016 Husitským krajem 
a Běží liška k Táboru, turistické 
pochody v Táboře, start na AN, tra-
sy 10 - 40 km vedou kolem Lužnice, 
na Sezimovo ústí, do Bechyně, k roz-
hledně Hýlačka, přes Židovu strou-
hu a Chýnovské jeskyně. Možnost 
přespání. Odjezd v pátek vlakem z 
Třebíče v 14.50, 16.33, 17.25. Návrat 
z Tábora v neděli vlakem v 14.15, 
16.02.

4. 6. 2016 Třebíč – Okřešice – 
dvůr Vartemberk – Čechtín – Smr-
ček - Kouty – Bransouze (19 km). 
Odchod z Třebíče v 7.30 hodin od 
kruhové křižovatky u Billy v Týně. 
Návrat vlakem z Dolní Smrčné v 

13.52, 15.55, 17.52.

4. 6. 2016 Ždírecký okruh, turis-
tický pochod ve Ždírci nad Doub-
ravou, start v klubovně SDH, trasy 
pěší 10, 20 a 30 km, cyklo 25, 35 a 
50 km. Odjezd autobusem z Třebíče 
v 6.56. Návrat ze Ždírce autobusem 
v 15.34 nebo vlakem v 13.14, 15.19, 
17.19.

4. 6. 2016 Krajem Pohádky máje, 
turistický pochod v Brně - Bystrci, 
start v restauraci U Vesla, trasy pěší 
a cyklo 20 - 60 km. Odjezd vlakem 
z Třebíče hl. n. v 6.18 / z Boroviny v 
6.03. Návrat z Brna vlakem v 13.20, 
13.39, 15.20, 15.39, 17.20, 18.39.

11. 6. 2016 Putování k Javoru, 
turistický pochod v Trnavě u Třebí-
če, trasa pěší z Trnavy 18 km, z Tře-
bíče 22 km, cyklo 19 až 56 km. Start 
v Třebíči u restaurace Vysočina od 
7.30 do 9.00 hodin. Start v Trnavě 
hostinec U Toma od 7.30 do 10.00 
hodin. Lze využít autobusový spoj - 
do Trnavy z Třebíče v 8.40, do Tře-
bíče z Trnavy v 14.62, 18.47.

18. 6. 2016 Kolem Doubravníku 
pěšky i s kolem, turistický pochod 
v Doubravníku u Tišnova, start rad-
nice na náměstí, trasy pěší 9, 15, 
24, 38 a 50 km, cyklo 30 a 60 km. 
Doprava vlastními auty.

18. 6. 2016 Vídeňský pochod, 
turistický pochod ve Vídni, okres 
Žďár nad Sázavou, start v kulturním 
domě, trasy pěší 10, 20, 35 km, cyk-
lo 35 km. Od 16.00 hodin Vídeň-
ská lávka - soutěží se o nejpomalejší 

přejezd lávky na kole a o nejrychlej-
ší přejezd dvojic na trakaři. Doprava 
vlastními auty.

18. 6. 2016 Hvězdicový výstup 
na Čeřínek, turistický pochod, start 
libovolný, cíl chata KČT na Čeřín-
ku. Trasu je vhodné volit od žst. 
Kostelec (4,5 km), Dolní Cerekev 
(5,5 km), Dvorce (6 km), Rantířov 
(10 km), Batelov (15 km) nebo Jih-
lava (18 km). Odjezd z Třebíče vla-
kem z hl. n. v 6.09 / Boroviny v 6.12. 
Návrat vlakem z Kostelce v 14.15, 
14.45, 16.15, 16.47, z Dolní Cerek-
ve v 14.40, 16.43, ze Dvorců v 14.50, 
16.52, z Rantířova v 14.57, 16.59 ]

18. 6. 2016 Splutí Vltavy z Bla-
níka do Tróji, trasa 10 km. Místo a 
čas startu: Praha-Braník, loděnice 
V Náklí v 11.00 hodin, místo a čas 
cíle: ostrov Štvanice v 15.00 hodin, 
přihlášení budou mít připraveny na 
startu dvoumístné kánoe. Odjezd 
z Třebíče autobusem v 5.20 z AN 
st.20, v Praze v 7.55, přesun tramvají 
do loděnice, návrat z Prahy autobu-
sem v 18.20.

24.- 26. 6. 2016 Česko – Saské 
Švýcarsko, turistická akce v Krásné 
Lípě, zahájení v PÁ v 16 hod., tra-

sy pěší 10 až 30 km. Účast na 116. 
setkání Evropského turistického 
srazu, ubytování zajištěno. Průvod-
ce provede zájemce nepřístupnými 
lokalitami. V NE závěrečný průvod 
v Sebnitz. Info a přihlášky na www.
kctkrasnalipa.cz. Odjezd vlakem 
z Třebíče v 6.19. Návrat z Krásné 
Lípy vlakem v 13.21.

25.- 26. 6. 2016 Zapomenutými 
kouty Vysočiny, turistický pochod 
ve Vyklanticích, start v 11.00 hod. 
kulturní dům, trasy pěší 6, 15, 25 
a 100 km, cyklo 15, 50 a 100 km. 
Doprava vlastními auty.

30. 6. - 3. 7. 2016 Beskydy, letní 
turistický sraz v Ostravici a na Lysé 
hoře s poznáváním kulturních a pří-
rodních krás Beskyd a doprovodný 
progarm. ČT příjezd, individuál-
ní vycházky, slavnostní zahájení, PÁ 
výlety s podporou autobusu (Ostra-
va, Vítkovice, Hukvaldy, Štramberk, 
Pustevny, Radhošť), SO a NE trasy 
3 – 50 km na Lysou Horu, Smrk a 
Ondřejník. Info a přihlášky na  www.
beskydy2016.eu. Odjezd vlakem ve 
ČT z Třebíče v 7.24. Návrat v NE 
z Krásné Lípy v 11.01, 12.31, 14.01.
 -zt-

Po zranění favorita soutěže junio-
rů Aleše Svobody a po rozhodnutí, 
že Veronika Janíčková nastoupí pou-
ze k běhu na 100 m překážek, zůstalo 
atletům Spartaku Třebíč na MČR ve 
vícebojích v ohni jediné želízko. Svě-
řenec trenéra Klinera Tobiáš Dvor-
ský však nezaváhal a po šesti osobních 
rekordech si v pražském Edenu pověsil 
na krk bronzovou medaili za třetí mís-
to v devítiboji žáků. Po zlatu a stříbru 
ve sprintech na MČR v hale předvedl i 
kvality vícebojařské. 

A to se s některými disciplínami tepr-
ve seznamuje a překvapuje nejen sou-
peře, ale i svého trenéra. Potěšený Jiří 
Kliner srovnává Dvorského s Alešem 
Svobodou, který měl v žactvu výkon o 
více než 300 bodů horší, a vypočítává 
rezervy v jeho pražském vystoupení. 

Především skok daleký, v němž měl 
Tobiáš jediný zdařený pokus, přičemž 
jeden z přešlapů se blížil hranici 670 
cm. 

Na úplném počátku je nadějný více-
bojař ve vrhačské přípravě a především 
se dosud vůbec nevěnoval běhům. Že 
byl nejrychlejší ze všech účastníků na 
šedesátce (čas 7,17 s je novým kraj-
ským rekordem žactva) nepřekvapu-
je, že však soupeře v závěrečném kilo-

metru přejel jako parník je signálem 
„pozor, rodí se nový čtvrtkař!“ Kva-
litní čas 2:50,10 min přitom vznikl 
v situaci, kdy Dvorský bezpečně držel 
třetí místo, přičemž ztráta na vedoucí-
ho Patku i druhého Osolsobě byla už 
beznadějná. 

Třebíčský borec se jim ale výtečným 
během přiblížil „na dostřel“ (Patka 
5483 bodů, Osolsobě 5460), což jeho 
kouč komentoval slovy, že „Tobiáš se 
umí kousnout“. Přejme talentovanému 
závodníkovi i jeho trenérovi, aby jejich 
spolupráce pokračovala tak, jak jsme 
v Třebíči zažili v dobách Pavla Svobo-
dy, který přivedl do republikové špičky 
právě Klinera i staršího z bratří Svobo-
dů a později i Jiřího Sýkoru, a jak zaží-
váme v současnosti, kdy mladý, ale 
úspěšný kouč Kliner vytáhl na stejnou 
úroveň i Svobodu mladšího.

Z výsledků závodníků Spartaku 
Třebíč na MČR ve vícebojích v Ede-
nu: Juniorky: 100 m přek.: 3. Janíč-
ková 14,63. Devítiboj žáků: 3. Dvor-
ský 5433 (13,87 – 32,52 – 290 – 40,71 
– 7,17 – 573 – 12,78 – 166 – 2:50,10). 
Pětiboj ml. žákyň: 13. Kosielská 2635 
(9,94 – 42,61 – 8,31 – 446 – 3:01,47).
 Milan Zeibert  

Tobiáš Dvorský byl třetí 
na MČR v devítiboji

V neděli 8. května se Pavel Pacal z 
Třebíče zúčastnil pražského maratonu. 
Vyzval také ostatní běžce z Vysočiny, 
aby se přidali, a pomohli tak Aleškovi 
Dennerovi, který trpí svalovou dystro-
fi í a potřebuje absolvovat transplantaci 
kmenových buněk v Izraeli. Kvůli žalu-
dečním obtížím sice Pacal nesplnil svůj 
vytčený čas 3 hod a 40 minu, ale přes-
to peníze na účet, který vede sdružení 
FOR JANE, pošle. Čas Pavla Pacala na 
pražském maratonu byl 4 hodiny 13 
minut. Na účet 9 5 0 0 0 1 2 4 3 9 / 7 9 
4 0 pošle Pacal 15.540 korun.

„Měl jsem natrénováno na 3 hodiny 
a 40 minut. Od patnáctého kilometru 
mi vypověděl službu žaludek. Kdybych 
neběžel pro Aleška, tak to vzdám. Doběhl 
jsem na hraně kolapsu,“ popsal po mara-
tonu Pacal.  Ten si před závodem určil, 
že daruje Aleškovi za každou minu-
tu pod 4 hodiny 777 Kč. „Sedmička je 
šťastné číslo a tři za sebou  je vícenásobné 
štěstí. Věřím, že se ke mně přidají i další 
a podaří se na Aleškovu operaci posbí-
rat zbývající půl milion,“ doplnil běžec 
Pacal.

Maminka Aleše si úsilí Pavla Pacala 
moc váží a už se těší, až se k nim zasta-
ví. „Především mu chci poblahopřát k 

Pražský maraton doběhl 
Pavel Pacal na hraně kolapsu

PAVEL PACAL běžel pro Aleše Den-
nera.  Foto: archiv P. Pacala

tak statečnému výkonu,“ vyjádřila se Eva 
Dennerová.

Devítiletý Aleš Denner z Třebíčska 
trpí svalovou dystrofi í. Jedinou šancí 
jak Alešovi pomoci zmírnit obtíže, je 
aplikace kmenových buněk.  -zt-


