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Sport

Milan Procházka byl stříbrný
Pilská nádrž a malebné lesy Vysočiny se v sobotu 26. srpna staly dějištěm
15. ročníku Pilmana. Na mimořádně
obtížné trati se tentokrát závodníci
utkali o tituly mistrů České republiky
ve středním triatlonu, konkrétně na
distancích 1,9 km plavání, 93 km cyklistiky a 21,1 km běhu.
Pilman patří mezi nejstarší závody
v Česku – letos se jel už po patnácté. Byl také předposledním závodem
série Českého poháru v dlouhých
triatlonech FORD CZECH TOUR
2017. Posledním, osmým závodem je
dlouhý duatlon v Příbrami 16. září.
O oblíbenosti závodu svědčí také
rekordní účast 201 startujích z celé
ČR, a ani letos v tomto početném
a kvalitním poli nechyběli zástupci oddílu triatlonu TJ Sp. Třebíč. A
dařilo se jim nad očekávání. Stříbrnou medaili a titul vícemistra ČR v
kat. 50-54 let získal Milan Procházka
časem 5:20,24 h.
Bronzovou medaili v kat. 40-45 let
získal Jaroslav Tuna časem 5:13,57 h.
V čase 6:32,15 h doběhl do cíle v kat.
55-59 let na 4. místě Petr Mejzlík, a v
kat. 25-29 let obsadil časem 5:34,56 h
8. místo Martin Man. V týmové soutěži tyto výsledky znamenaly v konkurenci celé ČR výborné 6. místo.
Vítězství z loňského roku obhájil syn
slavného otce, Lukáš Kočař, časem
4:24,24 h.
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Petr Mejzlík byl třetí
v extrémním kvadriatlonu
V Zábřehu na Moravě se uskutečnil
již 7. ročník extrémního kvadriatlonu,
letos jako otevřené mezinárodní mistrovství České republiky. Do velkého
dobrodružství se vydal rekordní počet
téměř 120 přihlášených závodníků.
Do cíle se dostalo 84 jednotlivců a 13
štafet.
Tento závod obnáší, podle názvu,
čtyři disciplíny. Začíná se hromadným startem běhu na tři kilometry z
areálu venkovního koupaliště v Zábřehu, podél řeky Sázavy se čtyřmi brody, druhý byl letos plavecký, směrem
k vodní nádrži Nemilka, kde následuje 600 metrů plavání, po 500 metrech
výlez po požárních žebřících na můstek, a následuje skok ze tří metrů do
vody, a závěrečná stovka do depa, k
přezutí do kolečkových bruslí.
Celkem 10,5 kilometru začíná náročným a nebezpečným sjezdem od hráze
do údolí k Sázavě, a nejeden účastník
jej odnesl „silničním lišejem“, a končí
prudkou pravotočivou zátáčkou.
Po dojetí zpět do areálu koupaliště
pokračuje závod poslední disciplínou
na jedenáctikilometrovém okruhu na
horském kole, v kopcovitém terénu se
dvěma brody.
Premiéru na tomto druhu kvadriatlonu si užil Petr Mejzlík ze TJ Sp. Třebíč ,a dokončil na 52. místě, které v
kategorii 55+ znamenalo vybojova-

né 3. místo v čase 1:46,28 h. Loňské
vítězství obhájil Vojtěch Bednarský ze
Šumperku v čase 1:11,54 h.
„Tohle jsem chtěl zkusit už vloni, ale
přeložili tehdy termín, tak letos. Je to úlet,
a celkem náročný a nebezpečný. Do naší
kategorie bylo přihlášeno jedenáct chlapů, v cíli sedm, ten zbytek nevím,“ říká
Mejzlík.
Připouští, že závod začíná vlastně až
po plavání, a skok do vody z větší výšky byl návratem do dětských let, jen
přišel o plavecké brýle. Brusle mají dva
sjezdy, kdy se to pořádně rozjede. „Asi
jsem měl víc štěstí než rozumu, ale dal
jsem to bez pádu, styl mi poradil kamarád těsně před startem, bez těch rad bych
to asi bez úhony nesjel,“ přiznává Mejzlík. Na kole spadl dvakrát. Přičítá to
bahnu po deštích, kdy to na trati klouzalo, a také věděl, že si nestojí špatně, a
dal do toho víc odhodlání než umu.
„Ale vyšel jsem z toho jen se dvěma
odřeninami na koleně a loktu, žádný jiný
problém, takže jsem vlastně byl šťastně
v cíli, bez úhony. Ale tohle bylo poprvé,
a asi naposledy. Byl jsem si vědom toho,
že jak padnu v té rychlosti na bruslích,
tak bych mohl odepsat zbytek sezóny.
Na zimním triatlonu, ve Vltavě teplé 1,2
stupně, se může zastavit srdce, ale zase se
může rozběhnout, ale zde, pád na bruslích v těch rychlostech, by se mohl těžko
rozcházet,“ dodává Mejzlík.
-zt-

tu a neděli pochody probíhají v oblasti Brněnské přehrady, Pohádky máje a
Moravského krasu. V pátek Kolomaznický pochod přátelství k hradu Špilberk. Možnost přespání, nebo účast
v libovolný den.

18.43, nebo vlakem v 16.12, 18.12..

Turistika
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Klubovna u rybníka „Babák“,
kontakt Ing. Ladislav Tomáš,
tel.: 776 143 134
2. 9. 2017 Dukovanské stezky,
turistický pochod, start JE Dukovany,
trasy pěší 7, 15, 25, 35 km. Autobusová
doprava zajištěna z Třebíče a do Třebíče.
2. 9. 2017 Havlíčkobrodská padesátka, turistický pochod v Havl. Brodě, start v zasedací místnosti MÚ, V
Rámech, trasy pěší 6, 15, 25, 35 a 50
km, cyklo 30, 50, 70 km. Trasy vedou
na Pohled, Žižkovo Pole, Přibyslav,
Mírovku, Vysokou, Svatý Kříž. Odjezd
vlakem z Třebíče hl. n. v 6.05, nebo 8.28
(z Boroviny v 6.11). Návrat vlakem z
Havl. Brodu v 14.07, 16.07, 18.07.

šek. Cyklo trasy libovolné. Do Okříšek
či Přímělkova vlakem z Třebíče hl. n.
v 7.35, 8.33, 9.25 (z Boroviny v 7.39,
9.29). Návrat vlakem z Číchova v 13.59,
16.06, 17.59, z Okříšek vlakem v 13.07,
14.13, 15.07, 16.13, 17.07.
15. 9. 2017 Kolem noční Jihlavy
po historických pamětihodnostech,
turistický pochod v Jihlavě, start od 17
do 19 hod., trasy pěší 8 a 15 km. Doprava individuální.
16. 9. 2017 Okříšky - Loudilka Heraltice - Brodce - Kněžice (15 km).
V Heralticích prohlídka Hasičského
muzea, posezení v Kněžicích. Odjezd
vlakem z Třebíče hl. n. v 7.35 (z Boroviny v 7.39). Návrat z Kněžic autobusem v 14.41, 15.06, 16.41, nebo vlakem
z Okříšek v 14.13, 15.07, 16.13.

2. 9. 2017 Pochod Znojemským
Podyjím, turistický pochod ve Znojmě, start na nádvoří Znojemského hradu, trasy pěší 12 až 40 km, cyklo 32 a 50
km. Trasy vedou údolím Dyje na Králův stolec, Sealsfieldův kámen, Šobes,
Nový Hrádek a Hardeggskou vyhlídku. Odjezd z Třebíče autobusem v 7.15.
Návrat ze Znojma vlakem v 15.02,
17.02, 18.59.

16. 9. 2017 Pelhřimovské pěšinky
po střeše Evropy, hvězdicový pochod
na Křemešník, hlavní trasa z Nové
Bukové 20 km, cíl u rozhledny Pípalka
mezi 11 - 12 hod. Z Křemešníku pokračovat na vlak do Pelhřimova, Rynárce,
Zajíčkova, Horní / Dolní Cerekve, Kostelce nebo Jihlavy. Odjezd z Třebíče vlakem z hl. n. v 6.09 (Boroviny v 6.12).
Návrat vlakem podle zvolené zastávky.

9. 9. 2017 Hvězdicově na Jalovec,
turistický pochod, start libovolný, cíl
10.30 - 15.30 hod. na Jalovci, v chatě
lyžařů. Doporučené pěší trasy → 5 km
s průvodci: Okříšky (7.49 příjezd vlaku) - Jalovec, 20 km: Třebíč - Padrtův a
Červený mlýn - Jalovec, 20 km: Přímělkov - Rokštejn - údolí Brtničky - Brtnice - Jalovec, 20 km: Třebíč - Račerovice
- Nová Ves - Jalovec, 10 km: Okříšky Přibyslavice - Jalovec. Z Jalovce na vlak
1,5 km do Číchova, nebo 5 km do Okří-

22. 9. 2017 Pohádková Třebíč, dobrodružný pochod v Třebíči, start od
16.00 do 18.00 hod. na Karlově náměstí u Malovaného domu, trasa pěší 6 km,
5 zastavení. Cíl s občerstvením: klubovna KČT u Babáku.
22.- 24. 9. 2017 Jede Kudrna okolo
Brna, start v Bystrci, ve Společenském
centru na Odbojářské ulici, trasy 10, 20,
30 a 40 km. Mezinárodní setkání příznivců turistiky z 20 zemí světa. V sobo-

23. 9. 2017 Cestami Oktaviána
Strádala, turistický pochod v Humpolci, start v sokolovně, trasy pěší 10, 23 a
32 km. Trasy vedou po méně známých
cestách a končí na hradu Orlík. Odjezd
z Třebíče autobusem v 7.20. Návrat z
Humpolce autobusem v 13.45, 15.40,
19.45.

23. 9. 2017 Nonstop stříbrnou stopou, turistický pochod v Jihlavě, start
sportovní hala Sokolovská 122 C, trasy pěší 15 - 50 km, cyklo 30 - 100 km.
Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 6.09
nebo 7.35 (z Boroviny v 6.12 nebo
7.39). Návrat vlakem z Jihlavy v 13.30,
14.40, 15.30, 16.40, 17.30.
24. 9. 2017 Cyklovýlet Velký javor:
Třebíč - Dubiny - Velký javor - Trnava - Třebíč (25 km), s možností prodloužení na Benetice nebo Nárameč
(26 až 32 km). Sraz v 10.00 hodin v Třebíči u Billy.

23. 9. 2017 Z Ivančic do Ivančic,
turistický pochod v Ivančicích, start
v klubu Horizont, trasy pěší 6, 12, 22 a
45 km, cyklo 35 a 55 km. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 6.18, 7.24 (z Boroviny v 6.03). Návrat z Ivančic autobusem nebo vlakem v 13.16, 14.22, 15.16,
16.51, 18.22.

28. 9. 2017 Svatováclavské rozloučení se sezónou, cyklo akce v Jihlavě,
start v 9.30 hlavní nádraží ČD, trasa 55
km. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v
8.33.

23. 9. 2017 Přírodní park Rokytná,
turistický pochod, start v 10.20 hodin z
nádraží ČD v Jaroměřicích nad Rokytnou, trasa pěší 19 km vede přes Příšťpo,
Pulkovský mlýn a Peklo. Cílem je Pulkov - Biskupice. Z cíle je zajištěn odvoz
autobusem do Jaroměřic a M. Budějovic. Odjezd autobusem z Třebíče v 8.45.
Návrat z Jaroměřic autobusem v 15.33,

30. 9. 2017 Vysoké Popovice - Ketkovice - Panorama - Ketkovický
hrad - Senoradský mlýn - Kraví hora
- Kuroslepy - Kozí hřbety - Kralice
(18 km). Navštívíme vyhlídkovou plošinu Kalimeta u Kuroslep. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 8.39 (z Boroviny
v 8.25). Návrat vlakem z Kralic v 14.37,
16.37.
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