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Třebíčské noviny

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

tel.: 776 143 134

5. - 14. 8. 2016 Černá hora, poho-
ří Durmitor. Jednodenní túry, uby-
tování ve střediska Žabjak (1.450 
m). NP Durmitor je pod záštitu 
UNESCO. Dostaneme se na nejvyšší 
horu Bobotov Kuk (2.523 m) a dal-
ší vrcholy. Čeká nás raft ing na řece 
Tara a Biogradské jezero. Odjezd 
autobusem v 19.00 od AN Třebíč.

6. 8. 2016 Léto v Železných 
horách, turistický pochod v Sobí-
ňově, cíl v hospodě U Štefana, trasy 
pěší 7, 15, 25, 35 a 50 km, cyklo 20, 
40 a 80 km. Podle výstupu z autobu-
su lze dojít do Sobíňova z Krucem-
burku přes skanzen Veselý kopec, z 
Trhové Kamenice přes rozhlednu na 
Zuberském kopci, ze Ždírce údolím 
Doubravy. Odjezd autobusem z Tře-

bíče v 6.56 z AN. Návrat ze Sobíňova 
vlakem v 13.19, 15.24, 17.24.

13. 8. 2016 Krajem malířů Vysoči-
ny, turistický pochod v Hlinsku, start 
v gymnáziu K. V. Raise, trasy pěší 6 až 
50 km, cyklo 20 až 80 km. Trasy vedou 
do oblasti Železných hor na Vese-
lý kopec, Malou Střítež, PR Polom a 
Petrkov. V Hlinsku skanzen Betlém, 
Muzeum Hlinsko a na Veselém kopci 
skanzen. Doprava vlastními auty.

17.- 21. 8. 2016 Krajem Pětilisté 
růže - Velešín, turistická akce, slav-
nostní start ve ČT v 8.00 hodin ve 
Velešíně, trasy denně 13 až 35 km. Ve 
ST se zastavíme v Nových Hradech a 
projdeme si NS Sokolí hnízdo a NS 
Terčino údolí. ČT Římov - Doudlevy 
- Doubravice, PÁ Římov - Velešínský 
hrad - Todeňská hora - Trhové Sviny 
- Borovany, SO Borovany - Trocnov - 
Holkov, rozloučení v SO v sále ve Vele-
šíně na taneční zábavě. Pojedeme auty 
ve ST ráno, návrat v NE.

20. 8. 2016 Třebíč – rozhledny Na 
Kostelíčku a Pekelný kopec - Mastník 
- Sádek - Kojetice (14 km). Sraz v 9.00 
hodin Třebíč – autobusové nádraží. 
Návrat vlakem z Kojetic v 12.21, 
16.21.

27. 8. 2016 Cestami Jaroslava 
Haška, turistický pochod ve Světlé 
nad Sázavou, start v základní škole v 
Lánecké ulici, trasy pěší 10, 20, 30 a 50 
km, cyklo 25, 40, 60 a 80 km. Ve Světlé 
možnost prohlídky Středověkého pod-
zemí. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 

6.09 / z Boroviny v 6.12. Návrat vla-
kem ze Světlé v 13.43, 15.43, 17.43.

27. 8. 2016 Jeseníky, ukončení 
Euroranda na přehradě Dlouhé Strá-
ně. Místo startu: 10.00 – 15.00 hodin 
Horské centrum sportu a zábavy Kou-
ty nad Desnou. 

Tato panevropská akce EURORA N-
DO 2016  má téma ENERGIE a pro-
bíhá od září 2015 až do této závě-
rečné akce, doprovodný program. 
Odjezd individuální, možnost pře-
spání. -zt-

Třebíč se stala na počátku července 
hlavním městem evropského base-
ballu. Svoji pozornost sem ale smě-
řovali příznivci této hry z celého svě-
ta. Areál Na Hvězdě hostil historicky 
největší mistrovství Evropy v katego-
rii žáků do dvanácti let. 

Celkem jedenáct zemí na Vysoči-
ně bojovalo nejen o titul evropského 
šampiona, ale také o dvě postupová 
místa na Mistrovství světa, které se 
bude konat příští rok na Taiwanu. 
Asi proto ani tolik nepřekvapí, že 
výkony jednotlivých týmů sledovali 
prostřednictvím ofi ciální stránky na 
Facebooku lidé v celkem 45 zemích 
světa.

České republice se sice nepodaři-
lo obhájit zlaté medaile z předchozí-
ho mistrovství, ale účast ve fi nále jí 
zaručuje postup na světový šampio-
nát. V něm podlehla Němcům. 

„S předvedeným výkonem jsem spo-
kojený. Důležité bylo vítězství s výbor-
ně hrajícím Rakouskem v základní 
skupině. Celé utkání jsme museli vzdo-

Baseballisté vybojovali postup

ČESKÁ reprezentace s šesticí hráčů Nuclears vybojovala na mistrovství Evropy 
žáků v Třebíči druhé místo a postup na Mistrovství světa. Foto: Robert Vávra

Florbaloví Snipeři z Třebíče opět 
vyrazili na největší světový mládež-
nický turnaj poměřit své síly se sou-
peři, se kterými se v sezóně potkat 
nemohou. Do Prahy letos zavíta-
lo téměř 400 týmů z dvanácti zemí. 
Z Třebíče vyjížděl autobus napěcho-
vaný čtyřmi týmy a velkou skupinou 
fanoušků – rodičů. 

Po loňské, premiérové akci, kdy za 
každý vstřelený gól svým soupeřům 
věnovali Snipeři sto korun na konto 
nemocného Aleše Dennera se letos 
fl orbalisté rozhodli tuto úspěšnou 
výzvu zopakovat. 

Tentokrát půjdou prostředky na 
sbírku pro třebíčskou čtyřletou hol-
čičku Leušku Mácovou. Díky celkem 
38 gólům v sítích soupeřů a dvou-
tisícovému příspěvku členů vedení 
klubu poputuje na konto spravované 
třebíčským sdružením For Jane část-
ka 5.800 korun. -zt-

Florbalisté skórovali 
pro dobrou věc

Pozvání na Velkou 
cenu města Třebíče
Už 34. ročník Velké ceny města Tře-

bíče v běhu na 10 000 m se uskuteční 
v neděli 14. srpna na městském stadi-
oně na ulici manželů Curieových. Pro-
gram začíná v 15 hod stovkou a koulí 
žen, výškou a diskem mužů a současně 
dálkou žactva. 

Pro muže jsou z rámcových disciplín 
dále vypsány    běhy na  100 m a na 
míli, dálka, oštěp a koule, pro ženy 
100 m překážek, dálka, výška, disk 
a oštěp. Žactvo si navíc zazávodí na 
šedesátce a ve výšce. Start hlavního 
závodu na 10 000 m mužů je napláno-
ván na 17 hod. 

Loňským vítězem se stal Pavel 
Dymák z SKP Pardubice, který desít-
ku zaběhl za 32:54,49 min. Jeho čas 
znamenal v českých tabulkách za rok 
2015 23. místo. Ani nejlepší čeští běž-
ci se však loni nedostali pod 30 minut, 
takže ohrožení rekordu mítinku (Emil 
Zátopek 29:29,8 min) je velmi neprav-
děpodobné. -miz-

Doležalová uspěla 
na mistrovství

Dva plavci z Plaveckého oddílu 
Laguna se zúčastnili mistrovství ČR. 
Sára Doležalová reprezentovala Tře-
bíč ve starším žactvu, ročníky 2003 a 
2002, v Ústí nad Labem. 

V konkurenci 600 závodníků z celé 
ČR si Sára vedla velice dobře a dva-
krát se umístila do desátého místa. 
Na 200 metrů motýlek ale vybojova-
la 6. místo a na velice náročnou trať 
800 m kraul 8. místo. 

Do dvacátého místa se umístila v 
disciplínách 200 metrů polohový 
závod, 400 metrů kraul a 100 metrů 
motýlek.

V kategorii mladší žactvo, ročník 
2004, reprezentovala Třebíč Marie 
Fučíková v Brně. V konkurenci 370 
závodníku z celé ČR si Marie zlepši-
la svůj osobní rekord na 800 metrů 
kraul a získala 21. místo. -zt-

rovat tlaku soupeře a hrát soustředěnou 
obranu, kterou podpořil přesný nad-
hoz,“ hodnotí turnaj trenér žákovské 
reprezentace Marián Čočo Krasny.

K fi nálovému utkání s Německem 
pak Čočo dodává: „Dostat od tak sil-
ného soupeře během sedmi směn devět 
bodů není vůbec špatný výsledek. Navíc 

jsme sami dokázali dvakrát skórovat. 
Všichni němečtí hráči byli větší, a to je 
v této dětské kategorii důležitý faktor. 
I bez nejlepšího nadhazovače,  který 
se nám zranil ještě před mistrovstvím, 
jsme dokázali uhrát dobrý výsledek a 
diváci se měli na co dívat.“  -zt-

Velmi teplé počasí provázelo celý 
závod 19. ročníku Běhu neutronů v 
Třebíči. Po předkrmu, který obstaral 
běžecký potěr od batolat až po starší 
žáky, byl v jedenáct hodin odstarto-
ván hlavní závod od kategorií doros-
tu, žen, mužů až po veterány. 

Na trati v krásném prostředí Sadů 
na Polance, údolí řeky Jihlavy až do 
Poušova, dorost absolvoval jeden 
okruh, ženy a muži nad 70 let dva 
okruhy, a muži čtyři okruhy, kte-
ré dohromady dosahovaly rovných 
deset kilometrů.  

Prvenství přijel obhajovat loňský 
vítěz Vladimír Srb z Jihlavy a hned 
od prvních metrů závodu dal najevo, 
že to s vítězstvím myslí vážně. 

Chvíli se mu snažil sekundovat 
nejlepší mílař v Třebíči Josef Ry-
gl. Druhou příčku obsadil Micha-
el Jakoubek z nedalekého Pyšela a 

třetí příčka patřila Janu Čapkovi ze 
Sokola Valeč. Muže nad 40 let vyhrál 
Karel Konečný z třebíčského Atle-
tiku, nad padesát let patřila první 
příčka Petru Motálkovi z TJ Spartak 
Třebíč, mezi muži nad 60 let zvítězil 
Luděk Gross ze Znojma a 70letou 
kategorii vyhrál Vladimír Koukal ze 
Starče.

V ženách si pro vítězství přijela 
z Drnovic Silvie Divišová–Václav-
ková, druhá doběhla domácí Rad-
ka Březnová z TJ Spartak Třebíč a 
třetí Jitka Mahelová z Atletiku Tře-
bíč. Všechny tři se staly vítězkami ve 
svých kategoriích.  

Letošní Běh neutronů byl takovou 
malou generálkou, protože jubilej-
ní dvacátý roční se poběží jako Mis-
trovství České republiky veteránů 
v silničním běhu na deset kilometrů.

 -zt-

Vladimír Srb obhájil vítězství 
na Běhu neutronů v Třebíči


