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Třebíčské noviny

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - Klu-
bovna u rybníka „Babák“, 

kontakt Ing. Ladislav Tomáš, 
tel : 776 143 134

2. 4. 2018 Velikonoční pondělí s 
pomlázkou: Číchov - Červená Lhota 
- Čechtín - Velký javor - kolem potoka 
Lubí - Budíkovice  (14 km). V Budíko-
vicích závěrečné posezení. Odjezd vla-
kem z Třebíče hl. n. v 7.36 / z Boroviny v 
7.39. Návrat z Budíkovic MHD v 11.52, 
17.07 nebo 4 km pěšky do Třebíče.

7. 4. 2018 Jarní procházka na Dale-
šickou přehradu, turistický pochod 
ve Vladislavi, start a cíl v hostinci Heř-
man. Trasy pěší 4 až 48 km, cyklo 27 a 
46 km vedou na Holoubek, Hartvíkovi-
ce, Wilsonku a Koněšín (nově prozna-
čeno přes Čermákův mlýn a Kozlovské 
skály.. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 
6.18 nebo 8.42 / z Boroviny v 6.03 nebo 
8.25. Návrat vlakem z Vladislavi v 11.07, 
13.07, 15.10, 17.06.

7. 4. 2018 Vítání jara na rozhledně 
Rosička, turistický pochod, trasa libo-
volná, mezi 9.00 a 17.30 hod. je třeba 
projít přes rozhlednu Rosička. Odjezd 
autobusem z Třebíče v 6.56. Návrat ze 
Žďáru vlakem v 14.36, 15,31, 17.31 
nebo autobusem v 16.05.

8. 4. 2018 Kolem trnavských rybní-
ků ke konikleci, turistická vycházka v 
Trnavě, start v klubovně KČT ve 12.00 
a ve 14.30 hodin, trasa pěší 6 km. Cíl je 
v Trnavě, hostinec U Toma. Do Trnavy 
každý individuálně.

14. 4. 2018 Hvězdicový pochod 
do Budíkovic, turistický pochod, start 
libovolný, cíl 10.00 - 15.00 hod. hospůd-
ka U Lenina, Budíkovice. Do Budíkovic 
např. z Třebíče Týna přes Dubiny 5 km, 
z Boroviny přes Padrtův mlýn a Račero-
vice 11 km. Pro pohodáře MHD z Tře-
bíče Týna v 11.45. Návrat do Třebíče z 
Budíkovic MHD v 11.52, 17.07 nebo 
pěšky.

14. 4. 2018 Od prameni Daníže 
k Hnanickým sklípkům, turistický 
pochod v Hnanicích, start před OÚ od 
9.00 do 10.00, trasy 9 a 18 km. Cestou 
pramen Daníže, Šobes a areál čs. opev-
nění v Šatově. Cíl ve Sklepní ulici v Hna-
nicích. Odjezd z Třebíče autobusem 
v 7.15, v M. Budějovicích přestup na 
vlak. Ze Znojma bus pořadatelů v 9.00. 
Návrat z Hnanic autobusem v 16.20, 
přestup v 17.02 ve Znojmě na vlak.

21. 4. 2018 Rouchovanská 25 – 
krajem Vítězslava Nezvala, turistický 
pochod, start v sokolovně Rouchovany 
od 7.30 hodin, trasy pěší 5, 7, 10, 15 a 25 

km vedou kolem Rouchovanky a Rokyt-
né. Do Rouchovan vlastními auty.

21. 4. 2018 Za krásami okolí Nedvě-
dice, turistický pochod, start v soko-
lovně Nedvědice, trasy pěší 9 až 50 km, 
cyklo 30 a 50 km. Odjezd vlakem z Tře-
bíče hl. n. v 6.18 / z Boroviny v 6.03, 
přestup v Brně. Návrat vlakem z Nedvě-
dice v 14.01, 16.01, 17.01.

22. 4. 2018 Zahájení cykloturis-
tické sezóny na Jihlavsku. Sraz v 9.00 
hodin Masarykovo náměstí, Jihlava. Po 
zahájení v 9.15. odjezd po cyklostezce 
do Luk nad Jihlavou (12 km) a zpět do 
Jihlavy přes Rytířsko (20 km), nebo přes 
Rokštejn (30 km).

28. 4. 2018 Oblastí klidu Třebíčsko, 
turistický pochod v Třebíči, start v klu-
bovně KČT u Babáku od 6.00 do 10.30 

hod. Cyrilova ulice, cíl od 11.00 do 
18.00 hod. hospoda Na Kuželně, Řípov-
ská 991.

Pěší trasy: 5 km rozhledna Vaňkův 
vodojem - Alternátor, 12 km rozhledny 
Vaňkův vodojem a Pekelný kopec - Kra-
covice, 15 km rozhledny Vaňkův vodo-
jem a Pekelný kopec - Mastník - Kraco-
vice, 23 km rozhledny Vaňkův vodojem 
a Pekelný kopec - Kojetice - Sádek - Zad-
ní hora - Stařeč, 29 km rozhledny Vaň-
kův vodojem a Pekelný kopec - Kojetice 
- Sádek - Zadní hora - Krahulov - Padr-
tův mlýn - Řípov, 42 km rozhledny Vaň-
kův vodojem a Pekelný kopec - Kojetice 
- Sádek - Římov - rozhledna Mařenka 
- Rokytnice - Krahulov - Padrtův mlýn 
- Řípov, Cyklo trasy 27, 34, 46, 58 km 
na Mikulovice - Šebkovice - Chlístov - 
Rokytnice - Mařenka - Opatov - Okříš-
ky - Slavice - Pekelný kopec. -zt-

O víkendu vyhlásili třebíčští basebal-
listé nejlepší trenéry a hráče uplynu-
lé sezóny. Stalo se tak tradičně na klu-

Celkem sedm medailí posbírali atleti 
Spartaku Třebíč při jednotlivých halo-
vých mistrovstvích republiky. Ke zlatu 
Tobiáše Dvorského za prvenství v sed-
miboji dorostenců, o kterém jsme psa-
li v minulém čísle, přibylo druhé zlato 
téhož závodníka v běhu na 60 m při 
MČR juniorů a dorostu, když součas-
ně časem 6,97 s vytvořil nový okresní 
rekord své věkové kategorie. 

Dvorský přispěl ještě stříbrnou 
medailí z dvoustovky, když dva další 
cenné kovy stejné hodnoty vybojovali 
překážkáři: Petr Veleba mezi veterány 
a Renata Procházková mezi juniorka-
mi. Bronz z překážek získala navíc Pav-
la Kosielská v soutěži žákyň. Renata i 
Pavla přitom rovněž překonaly okresní 
rekordy svých věkových kategorií. 

Renata časem 8,58 s srazila dvě seti-
ny z loňského maxima Veroniky Janíč-
kové, Pavla výkonem 8,83 s zlepšila 
dosavadní žákovský rekord zmíněné 
Janíčkové letos už potřetí. Okresním 
rekordmanem je i majitel zbývající 

bronzové medaile: dorostenec Tade-
áš Janík zaběhl 800 m za 1:55,86 min, 
čímž vymazal z tabulek Martina Hoš-
ka. (V historických třebíčských tabul-
kách dospělých znamená Janíkův čas 
šestou příčku.)

Nejkvalitnějším výkonem však byl 
vrh koulaře Tomáše Vilímka na znač-
ku 15,59 m při MČR dospělých. Zna-
menal nejen zlepšení loňského Tomá-
šova osobního i okresního maxima o 
10 centimetrů, ale především šestou 
příčku mezi nejlepšími českými koula-
ři. Stejného umístění dosáhla ve finále 
běhu na 60 m překážek žen Veronika 
Janíčková. Ta k úspěchu na republice 
přidala i prvenství na mezinárodním 
mítinku Athletics Indoor II Ostrava, 
kde zaběhla 8,61 s, a o dvě setiny tak 
za sebou nechala Slovenku Šibovou. 

Trenérsky se o uvedené úspěchy 
zasloužili Jiří Kliner (Dvorský, Janíč-
ková, Procházková), Vratislav Fišera 
(Kosielská) a Jan Nechvátal ( Janík). 

Z výkonů atletů Spartaku Tře-

bíč v seriálu halových šampioná-
tů: MČR mužů a žen ve Stromov-
ce: 60 m: 21. Dvorský 7,15. 200 m: 
13. Dvorský 22,44. 60 m přek: 6. 
Janíčková 8,66 (v rozběhu 8,63), 8. 
Procházková 9,09 (v rozběhu 8,73). 
Koule: 6. Vilímek 15,59 (okresní 
rekord). MČR juniorů a dorostu ve 
Vítkovicích: Juniorky: 60 m přek: 
2. Procházková 8,58 (okresní rekord 
žen). Dorostenci: 60 m: 1. Dvor-
ský 6,97 (okresní rekord dorostu). 
200 m: 2. Dvorský 22,03. 800 m: 3. 
Janík 1:55,86 (okresní rekord doros-
tu). Dálka: 5. Dvorský 655. MČR 
žactva ve Vítkovicích: 60 m přek: 
3. Kosielská 8,83 (okresní rekord 
žákyň). Dálka: 5. Kosielská 531. 
Výška: 6. Pekárek 168, 15. Havlíček 
160. MČR veteránů ve Stromov-
ce: 200 m: 6. Veleba 27,41. 1500 
m: 5. Motálek 5:15,75. 3 km chůze: 5. 
Marek 22:24,03. 60 m přek: 2. Veleba 
9,83. Dálka: 11. Veleba 473.

 Milan Zeibert

Tobiáš Dvorský získal druhé zlato

Třebíč začíná další ročník extraligy
bovém plesu, který předchází startu 
nového ročníku extraligy. Do nejvyšší 
české soutěže vstoupí muži Nuclears 
na domácím stadionu v neděli 1. 
dubna 2018, kdy Na Hvězdě vyzvou 
tým Tempo Praha.

Takzvaný Opening Day má pro-
gram už od 12 hodin, kdy proti 
sobě nastoupí v ukázkových utká-
ních celky mladších žáků do sedmi 
a do devíti let. Mladí hráči Třebíče 
nastoupí proti Oilers Hodonín, a to 
ve zjednodušených formách basebal-
lu, které jsou přizpůsobeny pro děti.

Od 14 hodin jsou připraveny sou-
těže pro veřejnost v baseballovém 
trojboji. Děti ve věku od pěti do 
deseti let budou moci změřit své 
síly a dovednosti v běhu po metách, 
hodu a odpalu baseballového míč-

ku do dálky. Ve hře je řada zajíma-
vých cen! Po celý den bude navíc Na 
Hvězdě zdarma k dispozici pro ty 
nejmenší skákací hrad.

Slavnostní zahájení nové sezóny je 
naplánováno na 15.45 hodin, a v 16 
hodin vypukne pro Nuclears prv-
ní letošní klání před domácím pub-
likem. K dispozici bude mít hlavní 
trenér Jan Gregor už i část zahranič-
ních posil. Opírat se bude ale hlav-
ně o domácí odchovance. Třebíč má 
nejmladší tým v extralize, do kterého 
dorostli mladí reprezentanti.

Na hřišti se představí řada juniorů 
oceněných v sezóně 2017. V kate-
gorii do 18 let (extraliga U18) byli 
vyhlášeni: David Sklenář (nejlepší 
nadhazovač), Robin Vávra (nejlep-
ší hráč obrany), Martin Švihálek 

(nejlepší pálkař) a Lukáš Hlouch 
(nejužitečnější hráč). Mezi juniory 
do 21 let (extraliga U21): Roman 
Dvořák (nejlepší nadhazovač), 
Lukáš Hlouch (nejlepší hráč obra-
ny), Marek Krejčiřík (nejlepší pál-
kař) a Kamil Pejchal (nejužitečnější 
hráč). Ocenění mezi muži (extraliga 
mužů) získali: Devon Barker (nej-
lepší nadhazovač), Marek Krejči-
řík (nejlepší hráč obrany), Radim 
Novotný (nejlepší pálkař) a Wesley 
Judish (nejužitečnější hráč). 

Trenérským objevem roku 2017 
byl vyhlášen Adam Vávra –  asistent 
trenéra mladších žáků do devíti let (1. 
místo ČBP na Moravě). Trenérem 
roku se stal Štěpán Chytka –  hlavní 
trenér starších žáků do 11 let (1. místo 
na MČR a 1. místo na ČBP).


