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Sportovní klub SHS Třebíč pořádá v neděli 
7. května 2017 veřejný závod horských kol. X. 
ročník se uskuteční za podpory Města Třebíč, 
Skupiny ČEZ  a fi rmy Mann+Hummel. Pro 
rekreační bikery i závodníky jsou připraveny 
3 tradiční tratě, které vedou po cyklotrasách 
a silnicích II. a III. třídy Přírodním parkem 
Třebíčsko. Trať v délce 60 km je vypsána pro 
5 věkových kategorií mužů a 2 věkové kate-
gorie žen.

Z Třebíče vede členitým terénem Vysočiny 
do obce Rohy, po klesání a jízdě podél řeky 
Oslavy do Vanče  následuje postupné stoupá-
ní, které končí u studeneckého nádraží.  Závě-
rečný úsek do Třebíče je rovinatý. Nejlepší 
závodníci předcházejících ročníků dosahovali 
na této trati časů pod 2 hodiny. Trať OPEN - 
42 km je otevřena pro muže a ženy bez roz-
dílu věku. Po úvodní společné části odbočuje 
v obci Oslava náročnějším lesním terénem na 
Budišov a následně přes Nárameč pokračuje 
zpět po trase na Třebíč.

Rodinám s dětmi do 15 let a začínajícím 
bikerům je určena vyjížďka na 14 km. Po 
sjezdu z Ptáčova  následuje nejtěžší úsek tratě 
v délce cca 80 m, kde jenom ti opravdu nej-
lepší nesesednou z kola. Trať pokračuje nej-
krásnější pasáží lesního single-tracku a potom 
už jenom po polních cestách přes Trnavu na 
Třebíč.

V historii 9 předcházejících ročníků starto-
valo více jak 1.200 závodníků z celé republi-
ky, Slovenska, Polska a Rakouska. Účast vždy 
ovlivňují povětrnostní podmínky. Na start I. 
ročníku se postavilo 289 závodníků.

Pro tři nejlepší závodníky na tratích 60 a 42 
km všech kategorií jsou připraveny poháry  a 
ceny. Přihlášky jsou přijímány on-line přes 
www.cezmtbmaraton.cz nebo v den závodu 
do 10:00 hod. ve Sportovním areálu TJ Spar-
tak Třebíč. 

Všechny další informace najdete na strán-
kách www.cezmtbmaraton.cz. Petr Houser – 
737 222 414 // 602 719 204.   (PI-t05-marD)

Veřejný závod horských kol

V neděli 28. května 2017

Rozjeďte to s námi! Více na www.zoojihlava.cz

od 17 hodin na Masarykově nám. v Jihlavě
společně se zvířaty zdoláme cestu do zoo, 
kde bude připraven speciální program.

Vstupenky na program v zoologické zahradě je možné zakoupit na e‐shopu
(www.zoojihlava.cz) nebo na našich pokladnách do pátku 26. května 2017,
za zvýhodněnou cenu jednotného vstupného 60 Kč. Na místě za 100 Kč.

SLAVÍME 60. NAROZENINY!

WWW.ZAJEZDY.CZ Váš pohodlný nákup dovolené

 Pojď k nám do prodejního týmu. Pomůžeš a poznáš,
co obnáší práce v cestovní agentuře.

 Nepotřebuješ umět cizí jazyk, co ale uvítáme je spolehlivost a pečlivost.
 S PC to umíš, s tím počítáme.
 Jak dlouho u nás budeš pracovat? Potřebujeme tě minimálně 2 měsíce.

Letní
brigáda,
kde si vyděláš?
 VE FIRMĚ ZÁJEZDY.CZ JE TO JISTOTA!

Čekáme tě. Telefon 565 656 770, email kariera@zajezdy.cz
Více informací nalezneš na www.zajezdy.cz/kariera
Sídlíme na adrese Na Potoce 468/25, Třebíč


