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Třebíčské noviny

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

tel.: 776 143 134

2. - 3. 6.2017 Měřínská pade-
sátka, turistický pochod v Měříně, 
start na fotbalovém hřišti, trasy pěší 
15, 25, 35, 50 a 100 km, cyklo 25 - 
100 km. V pátek start noční 50 km, 
v sobotu ostatní trasy. Trasy vedou 
na Dědkovskou horu, Netín a Mos-
tiště. Odjezd v sobotu autobusem z 
Třebíče v 6.5. Návrat z Měřína auto-
busem v 13.36, 15.05, 18.00.

3. 6. 2017 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.

3. 6. 2017 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 13.15, 
13.39, 15.15, 15.39, 17.15, 18.39.

10. 6. 2017 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 14.26, 18.47.

10. 6. 2017 Vídeňský pochod, 
turistický pochod ve Vídni, okres 
Žďár nad Sázavou, start v kultur-
ním domě, trasy pěší 10, 20, 35 km, 
cyklo 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.

17. 6. 2017 Kolem Doubravníku, 
turistický pochod v Doubravníku 
u Tišnova, start radnice na náměs-
tí, trasy pěší 9, 15, 24, 38 a 50 km, 
cyklo 30 a 60 km. Trasy vedou na 
Křížovice, Borač, Husle, Maňovou a 
Nedvědice. Doprava vlastními auty.

17. 6. 2017 Hvězdicový výstup 
na Čeřínek, turistický pochod, 

start libovolný, cíl chata KČT na 
Čeřínku mezi 9.00 - 15.00 hod. Tra-
su je vhodné volit od žst. Kostelec 
(4,5 km), Dolní Cerekev (5,5 km), 
Dvorce (6 km), Rantířov (10 km), 
Batelov (15 km) nebo Jihlava (18 
km). Odjezd z Třebíče vlakem z hl. 
n. v 6.09, 8.33 / 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.

24. - 25. 6. 2017 Zapomenutými 
kouty Vysočiny, turistický pochod 
ve Vyklanticích, start kulturní dům, 
trasy pěší 6, 15, 25 a 100 km, cyklo 
15, 50 a 100 km. Doprava vlastními 
auty.

25. - 29. 6. 2017 Česko-Sas-
ké Švýcarsko. Ubytování v Ryb-
ništi u Chřibské. NE: příjezd do 
Bad Schandau, a pěšky 12 km přes 
vyhlídky a skalní stěny do Hřenska, 
PO: Hřensko, Pravčická brána, Sou-
štejn, Jetřichovické stěny, Mariina 
vyhlídka, Jetřichovice (19 km), ÚT: 
Lesné, Tolštejn, Jedlová, křížová ces-
ta, Jiřetín pod Jedlovou, penzion (12 
km), ST: Vysoká Lípa, Ptačí kámen, 
Divoká soutěska, loď, Edmundo-
va soutěska, loď, Hřensko (9 km), 
ČT: obec Kunice, prohlídka zám-
ku Berchtold, muzeum s expozicí 
bankovek, starých map, poštovních 
známek, miniatur hradů. Odjezd 
autobusem z Třebíče v 6.00 hod. -zt-

Skvěle dopadlo mistrovství republiky ve vícebo-
jích pro atlety třebíčského Spartaku. Z Olomouce, 
díky dvojici Tobiáš Dvorský a Aleš Svoboda, při-
vezli zlato a stříbro. Dvorský suverénně vyhrál sou-
těž dorostenců a přidal tak do galerie desetibojař-
ských šampionů další třebíčské jméno. 

Před ním si už dorostenecké či juniorské zlato z 
MČR na krk zavěsili Jiří Kliner, Petr Svoboda, Jiří 
Sýkora, a loni také Aleš Svoboda. První tři trenér-
sky vedl Pavel Svoboda, Alešovi a Tobiášovi pře-
dává své zkušenosti Jiří Kliner. Dvorského cesta 
k prvenství byla jednoznačná: v osmi disciplínách 
si vytvořil osobní rekordy, ve dvou za nimi maličko 
zaostal. 

Zvítězil ve třech bězích a ve skoku dalekém, při-
čemž na stovce zaběhl čtvrtý nejrychlejší třebíčský 
čas všech dob (10,90). Před ním jsou jen Daněček 
(10,64), P. Svoboda (10,69) a Sýkora (10,89). Do 
elitní desítky se dostal i na čtvrtce (50,37). Přitom 
je v dorostenecké kategorii teprve prvním rokem, a 

vůbec není typickým vícebojařem. 
Jeho slabinami jsou oštěp a disk, v nichž ho 

zastoupil druhý z Třebíčáků, Pavel Padělek. Stále 
ještě vícebojařský nováček obě vrhačské disciplíny 
vyhrál a celkově skončil sedmý. Mnohem těžší situ-
aci měl v Olomouci Aleš Svoboda, který se pokou-
šel o splnění limitu na mistrovství Evropy juniorů. 
Na vítězství nepomýšlel, k němu od počátku smě-
řoval Kopecký z Pardubic, který by měl z juniorské-
ho ME přivézt medaili. 

Svoboda se k účasti na této vrcholné akci blížil po 
skončení prvního dne, kdy měl sto bodů nad plán. 
Druhý den však ztráta v disku a zranění kotníku při 
dopadu po úspěšném pokusu v tyči znamenaly, že 
se plus změnil na mínus, a přes vítězství v oštěpu 
a statečný boj v závěrečné patnáctistovce Alešovi 
k limitu chybělo pouhých 28 bodů. 

Vedle závodníků v třebíčských dresech trené-
ra Klinera zajímala i novopečená členka Olympu 
Brno Renata Procházková. Stále je totiž jejím kou-

čem, a tak ho potěšily její překážky za 13,94, s a rov-
něž 160 cm ve skoku do výšky. Věřme, že tuto skvě-
lou výkonnost si Renata udrží i po skončení letošní 
sezony, kdy se z jednoročního přestupu vrátí domů.  

Výkony závodníků Spartaku Třebíč při MČR 
ve vícebojích v Olomouci: Desetiboj junio-
rů: 2. Svoboda 6962 (11,50 – 674 – 14,07 – 199 
– 51,34 – 15,58 – 38,59 – 360 – 49,83 – 4:42,70). 
Desetiboj dorostenců: 1. Dvorský 6394 (10,90 
– 655 – 12,36 – 178 – 50,37 – 14,97 – 30,18 – 
340 – 40,00 – 5:02,36), 7. Padělek 5570 (12,05 – 
594 – 11,64 – 181 – 57,27 – 16,86 – 40,38 – 320 
– 44,31 – 5:25,67). Pětiboj ml. žáků: 7. Havlí-
ček 2295 (10,07 -  65,54 – 8,58 – 511 – 2:27,64). 
Sedmiboj juniorek: 7. Procházková (Olymp 
Brno) 4284 (13,94 – 160 – 8,51 – 25,90 – 481 – 
16,76 – 2:34,48). Sedmiboj žákyň: 10. Všetečková 
4248 (15,58 – 148 – 9,95 – 19,42 – 471 – 25,01 – 
2:33,81), 11. Kosielská 4160 (15,09 – 154 – 9,90 – 
19,64 – 520 – 22,99 – 3:00,24).  Milan Zeibert

Dvorský mistrem, Svoboda stříbrný

Petr Mejzlík skončil pátý
Další ročník prestižního seriálu Českého poháru v dlou-

hém triatlonu s názvem Ford Czechman Tour 2017, ale také 
13. ročník závodu Krušnoman Long Distance Duathlon, 
startovaly v sobotu 6. května.

Objemy 5-83-15 km /běh-kolo-běh/, běh v Klínech čtyři-
krát sjezdovkou nahoru-dolů a cyklistika ve dvou okruzích 
v Krušných horách, střídavě v ČR a SRN, hned na začátku 
sezóny prověřily, jak na tom kdo na jejím začátku je.

Svoji oblibu si tento závod našel nejen mezi domácími, ale 
i zahraničními závodníky. 175 startujících z pěti zemí v hlav-
ním závodě je toho důkazem. Tradičním účastníkem toho-
to „otvíráku“ Českého poháru v triatlonu byl Petr Mejzlík 
z oddílu triatlonu TJ Sp. Třebíč. V kat. M 55-59 let časem 
5:42,22 h obsadil 5. místo. A tradičním vítězem /6x/ časem 
3:48,53 h Karel Zadák z Brna, závodící za Triexpert team. 
„Pocity dobrý, výsledek nic moc, ale body jsou, a sčítat se to bude 
až v půlce září,“ konstatoval Mejzlík.  -zt-

Brabcová byla 
druhá v Černé Hoře
V Černé Hoře konal 2.ročník triatlo-

nového závodu. Ten nese název Ocean 
Lava Montenegro s objemy halfi ron-
mana 1,9 - 90 - 21,1km. V krásném 
pobřežním městě Kotoru na pobřeží 
Jaderského moře se na start postavi-
lo přes 300 závodníků z 31 zemí svě-
ta. Mezi nimi nechyběla ani početná 
skupina českých borců. Jen z Vysočiny 
bylo pět závodníků a mezi nimi z oddí-
lu triatlonu TJ Sp.Třebíč Petr Mejzlík a 
Milada Brabcová. 

Lépe z nich se vedlo Miladě, která po 
výborném výkonu hlavně v závěreč-
ném běhu vybojovala 2. místo ve věko-
vé kategorii 40-44 let a mezi 36 ženami 
doběhla celkově na velmi hodnotném 
5. místě v čase 5:20,53 h. Petr po tech-
nických problémech s přehazovačkou 
dokončil závod mezi muži 54-59 let na 
5. místě časem 5:39,24 h. -zt-

KRUŠNOMAN získává mezi závodníky oblibu. 
 Foto: archiv P. Mejzlíka


