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Třebíčské noviny

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

tel : 776 143 134

1. - 3. 7. 2016 Beskydy, letní turis-
tický sraz, turistická akce v Ostravici 
a na Lysé hoře. ČT příjezd, indivi-
duální vycházky, slavnostní zaháje-
ní, PÁ výlety s podporou autobu-
su (Ostrava, Vítkovice, Hukvaldy, 
Štramberk, Pustevny, Radhošť), 
SO a NE trasy 3 – 50 km na Lysou 
Horu, Smrk a Ondřejník. Odjezd ve 
ČT vlakem z Třebíče hl. n. v 7.24, 
návrat v NE z Krásné Lípy vlakem v 
11.01, 12.31, 14.01.

2. 7. 2016 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 12.22, 14.22, 16.22, 18.21.

5. 7. 2016 Adamov - NS Jose-
fovské údolí - Stará huť - jesky-
ně Jáchymka a Býčí skála - vývěr 
Křtinského potoka - Drátenic-
ká jeskyně - Výpustek jeskyně - 
Křtiny (13 km). Prohlídka jeskyně 
Výpustek a města Křtiny (zámek). 
Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 6.18 
/ z Boroviny v 6.03. Návrat auto-
busem z Křtin v 14.15, 16.15, pře-
stup na vlak Brno - Židenice v 15.02, 
17.02.

6. 7. 2016 Vycházka na Markvar-
tický vrch: ČD Krahulov - Steklý 
rybník - Markvartický vrch (607 m) 

- Markvartice - Čechočovice - Sta-
řeč - Třebíč (15 km). Odjezd vlakem 
z Třebíče hl. n. 9.25 / z Boroviny 
9.29. Návrat pěšky do Třebíče.

9. 7. 2016 Vysoké Popovice - 
Panorama - Ketkovický hrad - 
Senoradský mlýn - Velká skála - 
Kraví hora - Kuroslepy - Kralice 
(20 km). Navštívíme vyhlídkovou 
plošinu Kalimeta. Odjezd vlakem 
z Třebíče hl. n. v 8.39 / z Boroviny v 
8.25. Návrat vlakem z Kralic v 14.37, 
16.37.

9. - 16. 7. 2016 Mezinárod-
ní týden turistiky na Valašsku, 
turistický 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. Odjezd vlakem 
z Třebíče hl. n. v 9.24. Návrat vlakem 
ze Vsetína v 8.20, 12.20, 13.52.

12. - 16. 7. 2016 Kokořínsko. 
Ubytování v Mšeně. ÚT: přes skalní 
útvar Jestřebické pokličky a Pokličky 
(15 km), ST: Mělník, PR Kokořín-
ský důl a ke zřícenině Harasov, pro-
hlídka hradu Kokořín (21 km), ČT: 
skalní reliéfy Čertovy hlavy, obec 
Želízy, rozhledna Slavín (18 km), 
PÁ: hrad Houska a rozhledna Vrá-
tenská hora (20 km) nebo Máchovo 
jezero a hrad Bezděz, SO: Poděbra-
dy. Odjezd autobusem v 6.00 od AN 
Třebíč.

16. 7. 2016 K vodní nádrži Dale-
šice, turistický pochod, start u hasi-

čárny v Třebenicích, trasy pěší 5, 9, 
13 a 23 km, cyklo 13 a 26 km. Tra-
sy vedou na Plešice, Žleb, Dvořáko-
vu vyhlídku, Holoubek, Stropešín, 
zř. hradu Čalonice, Dalešice a Valeč. 
Z Třebíče individuálně auty nebo na 
kole - 12 km.

16. 7. 2016 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 Boro-
viny v 6.12 nebo 7.39. Návrat vla-
kem z Jihlavy v 13.30, 14.40, 15.30, 
16.40, 17.30.

23. 7. 2016 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 – (po modré TZT) 
Ptáčov – (po žluté) Hostákov

13 km: Třebíč – (po červené) Vla-
dislav – (po žluté) – Hostákov

14 km: Třebíč – (po zelené) Dubi-
ny – (po žluté) Ptáčov – Hostákov

21 km: Třebíč – (po červené) 

Padrtův mlýn – (po žluté) Dubiny – 
Ptáčov – Hostákov

32 km: Třebíč – (po zelené) Koje-
tice – (po žluté) Kluč.hora – Vladi-
slav – Hostákov

38 km: Třebíč – (po zelené TZT) 
Kojetice – (po žluté) Čechočovice – 
Padrtův mlýn – 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.  – 5. 8. 2016 Toulky Vysoči-
nou, turistická akce KČT Bedřichov 
Jihlava, denně pěší a cyklo trasy. K 
dispozici je ubytování, úschovna kol 
a kuchyňka. Trasy na Rantířov, Šla-
panov, Polnou, Štoky, Kamennou, 
Rokštejn, Špičák, Roštejn, Třešť, 
Havl. Brod a Jihlavu. Účast možná 
v kterýkoliv den nebo všechny dny. 
Pro odjezd do Jihlavy mnoho spojů.
 -zt-

Třebíčský závodník  v chůzi  Stani-
slav Marek  a běžec Petr Motálek se 
zúčastnili v květnu  Mistrovství Evro-
py veteránů mimo dráhu. V progra-
mu byly závody na 10 km chůze, 30 
km chůze, 10 km běh, půlmaraton, a 
krosové štafety  na 3 x 4 km. 

V běhu na 10 km se umístil Petr 
Motálek na 23. místě a polepšil se 
proti loňsku o 13 míst. Do štafety 
jej nezařadili a půlmaraton neběžel. 
Stanislav Marek si přivezl stříbrnou 
medaili ze závodu v chůzi na 10 km 
v čase 1:12:12. a obsadil páté mís-
to v závodě na 30 km chůze v čase 3 
hodiny 50 minut 13 vteřin.   -zt-

STANISLAV MAREK.

Stanislav Marek přivezl stříbro

Krajské kolo soutěže Odznaku vše-
strannosti olympijských vítězů pořá-
dala Základní škola T. G. Masaryka 
Třebíč. 

Po suverénním postupu družstva 
této školy z okresního kola se mu 
podařilo v krajském kole obsadit 
druhé místo a postoupit do repub-
likového fi nále. To se bude konat 
v září v Brně. 

Družstvo vícemistrů Aneta Štor-
ková, Nikola Mašková, Lucie Svo-
bodová, Klára Chalupová, Lukáš 
Koňařík, Tomáš Pikart, Lukáš Hort 
a Ondřej Hort.    V soutěži jednotliv-
ců navíc zvítězily Aneta Štorková a 
Jitka Navrkalová, stříbrný byl Patrik 
Mašek a bronzové medaile si odnesli 
Katka Neumanová, Lucie Svobodo-
vá, Jonáš Mráček a Lukáš Hort.  -zt-

DRUŽSTVO Základní školy T. G. Masaryka. Foto: archiv školy

Třebíčští školáci postoupili 
do republikového fi nále

Nejlépe obsazené Mistrovství 
Evropy v baseballu žáků do 12 let se 
uskuteční od pondělí 4. do  soboty 
9. července v třebíčském areálu Na 
Hvězdě. Na šampionát se po letech 
vrací silné týmy ze západní Evro-
py a na titul si brousí zuby i tradič-
ní medailisté z východu v čele s Rus-
kem. 

Český tým v Třebíči obhajuje zlato 
z loňského roku, což nebude v kon-
kurenci rekordních jedenácti týmů 
nic jednoduchého. Do fi nále budou 
chtít postoupit všichni, protože se 
nehraje jen o evropský titul, ale také 

o dvě postupová místa na Mistrov-
ství světa.

Zápasy v základních skupinách 
odstartují v pondělí 4. července a 
Češi vstoupí do šampionátu v úte-
rý 5. července duelem s Běloruskem 
od 17.30 hodin na hlavním hřišti. 
Tomu bude v 17 hodin předcházet 
slavnostní zahájení šampionátu.

Na Rakousko Češi narazí ve středu. 
Pak je ještě čeká ve čtvrtek Polsko a 
v pátek Slovensko. Všechna utkání 
začínají v 17.30 hodin na hlavním 
hřišti. -zt-

Přivítají Mistrovství Evropy


