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Třebíčské noviny

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

tel.: 776 143 134

1. 1. 2017 Novoroční výstup na 
Klučovskou horu, start z Třebí-
če od restaurace Alfa v 9.00 hodin. 
Odměnou na vrcholu bude pamětní 
list. Zpáteční cesta z Klučovské hory 
povede okolo rybníka Hodinovec 
přes Střítež do Třebíče. 

7. 1. 2017 Do Ždírce na vtanče-
ní do roku 2017: Jihlava - Henčov 
- Ždírec (13 km), možnost zkrácení: 
Střítež - Ždírec (4 km) nebo dojet 
až do Ždírce (116 m). Od 16 hodin 
hudba. V ceně vstupenky 150 Kč je 
večeře a víno. Odjezd vlakem z Tře-
bíče hl. n. v 11.20 / z Boroviny v 
11.26. Návrat objednaným autobu-
sem ze Ždírce ve 23.00 hod.

9. 1. 2017 Jihlava - Henčov - Ždí-
rec (13 km), možnost zkrácení. Pro-
cházka s posezením a vtančením 
do nového roku. Odjezd vlakem 
z Třebíče hl. n. v 11.25 / z Boroviny 
v 11.29. Návrat objednaným autobu-
sem ze Ždírce ve 23 hod.

14. 1. 2017 Třebíč, MHD Týn (u 
Billy) - Zámiš - Dubiny - Okřešice - 
kolem Okřešického potoka a potoka 
Lubí - Budíkovice (8,5 km), zpět a) 
MHD z Budíkovic v 11.56, 17.15, b) 
Budíkovice - Na Klinkách - Třebíč 
(4 km). V Budíkovicích posezení s 
občerstvením. Odchod z Třebíče od 
zastávky MHD Týn v 8.30 hod.

19.- 21. 1. 2017 Šumava v oko-
lí Prášil, autobusový výlet vhodný 
pro běžkaře, ubytování v chatě KČT 
v Prášilech u Železné Rudy. Odjezd 
z Třebíče v 7.00 hod. od AN. Pro-
jedeme Churáňov, Horská Kvilda, 
Modrava, Poledník, Srní, Pancíř, 
jezero Laka, Kvilda, pramen Vltavy.

21. 1. 2017 Moravské Budějo-
vice - Nové Syrovice (zajištěn pře-
voz autobusem) - Grázlova stezka 
- Dvůr Augustov - Zálesí - Zblovi-
ce (12 km), možnost prodloužení: 
Bítov město, hrad a zátoka (18 km). 
Start v 10.00 hod. hala u koupaliště 
Mor. Budějovice. Cestou oheň a čaj, 
buřty a hrnek s sebou. V cíli poseze-
ní s občerstvením. Odjezd vlakem 
z Třebíče hl. n. v 8.28 / ze Starče v 
9.27. Ze Zblovic do Mor. Budějovic 
je zajištěn autobus. Návrat z Mor. 

Budějovic vlakem v 16.03, 18.03.

21. 1. 2017 Slavnostní oheň na 
Čeřínku, hvězdicový pochod, start 
libovolný, cíl 11 - 13 hod. turistická 
chata Čeřínek. Trasu podle spojení 
je vhodné volit od žst. Kostelec (4,5 
km), Jihlava (18 km) nebo Brtnice 
(25 km). Zpět dle času do Kostelce 
nebo Dolní Cerekve. Odjezd z Tře-
bíče vlakem z hl. n. v 8.28 do Kos-
telce nebo v 7.30 do Jihlavy. Návrat 
vlakem z Kostelce v 14.15, 14.45, 
16.15, 16.47, z Dolní Cerekve v 
14.40, 16.43.

26.- 29. 1. 2017 Třídenní zim-
ní přejezd Krušných hor, akce pro 
běžkaře i pěší, ubytování  a stravo-
vání  zajištěno v chatách na trase. 

Celkem trasa kolem 112 km: Krasli-
ce - Přebuz - Horní Blatná - Aberta-
my - Boží Dar - Klínovec - Měděnec 
- Hora sv. Šebestiána – Chomutov. 
Jede se jen s malým batůžkem (pití, 
svačinka, něco na převlečení a přezu-
tí). Lze absolvovat i jen jednodenní 
trasy s ubytováním na jednom místě. 
Odjezd z Třebíče ve čtvrtek auty.

28. 1. 2017 Třebíč, Penny Market 
(u pekárny) - Ptáčov - Kobylinec - 
Nárameč - Budišov (13 km), zpět 
a) vlakem z Budišova v 14.47, 16.35, 
b) Budišov - Kojatín - Hostákov – 
Ptáčov - Třebíč (14 km). V Budišově 
posezení s občerstvením a prohlídka 
zámeckého parku a Větrného mlýna. 
Odchod z Třebíče od Penny Marke-
tu v 8.00 hodin.  -zt-

David Novotný není kama-
rádům lhostejný, pomohli mu 
částkou více než sto tisíc korun. 

 Antonín Zvěřina

Nadační fond mládežnického fot-
balu předal v rámci třetího ročníku 
futsalového turnaje Davi cup 2016 
poukázku na 20 tisíc korun Davi-
du Novotnému na jeho další léčení. 
Stručná informace, která vysvětluje 
velice málo. Takže, kdo to je David 
Novotný a jaký byl jeho osud. 

David Novotný se narodil 17. ledna 
1992 v Třebíči. Už od malička vyni-
kal výjimečným nadáním a touhou 
být nejlepší. Díky sportovním koře-
nům a zázemí v rodině začal David s 
fotbalem už v pěti letech. 

Nenechal se odradit
Jako aktivní sportovec se nevy-

hnul mnohým zraněním, kterými se  
nikdy nenechal odradit. Nebyl zvyk-
lý spoléhat se jen na to, co mu nadě-
lila příroda, ale věřil, že úspěch je 
ukryt především v tvrdé dřině. 

Snažil se svoje zkušenosti předat i 
žáčkům, kteří si ho jako trenéra brzy 
oblíbili. Nejen ve fotbalu prokazoval 
svoje kvality. Ve volném čase se jako 
samouk oddal malování portrétů, 
které díky smyslu pro detail dovedl k 
dokonalosti.

Od portrétů přešel k průmyslovým 
návrhům, čemuž chtěl zasvětit i svo-
ji budoucí kariéru. Po maturitě se 
věnoval důkladné přípravě na talen-
tové zkoušky a právě cesta na hodi-
nu kreslení byla Davidovi osudnou. 
Za dosud nevysvětlených okolnos-
tí se jeho auto srazilo 15. prosince s 
vlakem.

David byl okamžitě převezen na 
ARO do Fakultní nemocnice v Brně, 
kde několik dní bojoval o život. 

Závažná diagnóza: Difúzní axonál-
ní poranění mozku. Ale David, jeho 
rodina a také kamarádi snahu o zlep-
šení stavu nevzdali. 

I proto vznikl turnaj Davi cup, kte-
rý si dal za cíl kamarádovi pomoci. 
Letos se přidal i Nadační fond mlá-
dežnického fotbalu. 

Šek předával Zdeněk Petr, před-
seda Krajské komise futsalu Futsal 
– Vysočina, člen Výkoného výboru 
Oblast Komise Futsalu Fotbalové 
asociace České republiky pro Jiho-
moravský kraj a Vysočinu. 

Pro něj to rozhodně nebyla formál-
ní záležitost. „Jsem jeho bývalý tre-
nér a proto mi na osudu Davida tolik 
záleží. Uvědomuji si, jak je jeho léčba 
fi nančně náročná,“ uvedl. 

Poborský nepřijel
Má radost, že se mu podařilo pře-

svědčit nadační fond, aby tuto část-
ku, 20 tisíc korun, uvolnil. Upozor-

ZDENĚK PETR předává šek Davidovi a jeho rodičům. Foto: Antonín Zvěřina

Futsalisté pomohli kamarádovi

nil, že mecenášem nadačního fondu 
je bývalý vynikající český reprezen-
tant ve fotbale, Karel Poborský.

„Měl velký zájem do Třebíče přijet, 
bohužel musel odcestovat do zahra-

ničí,“ vysvětlil Petr. Netajil, že mu 
nepomohl jen Karel Poborský, ale 
mnoho dalších ochotných lidí. „Díky 
turnaji se vybralo 98.906 korun a další 
částka 31.104 korun byla inkasovaná 
za dražbu podepsaných dresů,“ nastí-
nil pořadatel turnaje Pavel Chalupa.  

Těší ho, že třetí ročník má stále více 
příznivců a z turnaje se stává vánoční 
tradice. Letošní ročník byl specifi c-
ký tím, že se konal na sportovní hale 
TJ Spartak, což je hala s kompletním 
zázemím pro hráče, ale i fanoušky. 

„Tento tah si nemohu vynachválit, do 
ochozů si našla cestu početná skupina 
diváků, která vytvořila báječnou atmo-
sféru,“ poukázal Chalupa. Má radost, 
že letos si přišli na své i ti nejmenší, 
pro které byl v menší tělocvičně při-
praven skákací hrad. 

„Chtěl bych touto cestou poděkovat 
partnerům za poskytnuté dary, těm 
kteří dobrovolně přispěli do kasičky, ale 
zejména všem co se podíleli na bezpro-
blémovém průběhu turnaje. Ještě jed-
nou díky moc a v příštím roce opět na 
viděnou,“ dodal Chalupa.

V jihoitalské Andrii se konalo Mis-
trovství světa juniorů a veteránů v 
Taekwon-do ITF. Ve výpravě čes-
kých reprezentantů byl i třebíčský 
veteránský závodník Jaroslav Mašek, 
který se představil ve třech disciplí-
nách - sestavy, sportovní boj do 90 
kg a přerážení. 

V soutěži technických sestav se 
probojoval až do fi nále, kde nakonec 
prohrál a získal stříbrnou medaili. 
Stejný úspěch se povedl  ve sportov-
ním boji ve váhové kategorii do 90 
kg, když jeho vítěznou vlnu zastavil 
až ve fi nále dlouhodobý a úspěšný 

reprezentant Slovinska Peter Lan-
deker. 

Stříbrná medaile je i tak obrovský 
úspěch, protože konkurence a kvali-
ta ve veteránské kategorii nad 40 let 
opět znatelně narostla. V silovém 
přerážení se Maškovi nepovedlo 
dosáhnout na stupně vítězů. 

Celé české reprezentaci juniorů a 
veteránů se v celkovém hodnoce-
ní podařil historický úspěch, když 
výprava obsadila 3. místo na světě 
za Koreou a Japonskem, ale před tra-
dičně velmi silným Ruskem, Ukraji-
nou či Řeckem.   -zt-

Mašek přivezl dvakrát stříbro


