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Sportovní klub SHS Třebíč pořádá v neděli 
6. května 2018 veřejný závod horských kol

XI. ročník se uskuteční za podpory  Skupi-
ny ČEZ. Pro rekreační bikery i závodníky jsou 
připraveny 3 tradiční tratě, které vedou po 
cyklotrasách a silnicích II. a III. třídy Přírod-
ním parkem Třebíčsko.

Trať v délce 60 km je vypsána pro 5 věko-
vých kategorií mužů a 2 věkové kategorie 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.  Zá-
věrečný 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 rozdílu věku. Po úvodní společné 
části s trasou 60 km odbočuje v obci Oslava 
náročnějším lesním terénem na Budišov a ná-
sledně přes Nárameč pokračuje zpět po trase 
na Třebíč.

Rodinám s dětmi do 15 let a začínajícím bi-
kerům je určena vyjížďka na 14 km. Po sjezdu 

z Ptáčova následuje nejtěžší úsek tratě v délce 
cca 80 m, kde jenom ti opravdu nejlepší nese-
sednou z kola. Trať pokračuje nejkrásnější pa-
sáží lesního single-tracku a potom už jenom 
po polních cestách přes Trnavu na Třebíč.

V historii 10 předcházejících ročníků star-
tovalo více jak 1.350 závodníků z celé repub-
liky, 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 .

Marie Houserová
předsedkyně SK SHS Třebíč,z.s.

    (PI-t05-mtb2D)

SLAVÍ 2. NAROZENINY

Zámek Dukovany, Dukovany 1, 675 56 Dukovany | www.zamekdukovany.cz

Neděle 6. května 2018

PROGRAM
10:00 | Začátek

10:30 | Divadlo Pohádky z kufru (Pantheon)
11:30 | Kašpar Kuba – kejkle nejen s balónky (nádvoří)

12:00 | Rytířské ukázky (nádvoří)
13:00 | Hudební skupina Credit (Opičí sál)

13:30 | Divadlo O Šípkové Růžence (Pantheon)
14:30 | Kašpar Kuba – bublinové a ohňové kejkle (nádvoří)

15:00 | Rytířské ukázky (nádvoří)

VSTUP NA PROGRAM ZDARMA

Hry a soutěže pro děti, malování na obličej, 
žonglérská a balónková dílna, mini jarmark, 

projížďky kočárem, prohlídky zámku, foto koutek…

Akce proběhne za každého počasí.
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