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Třebíčské noviny

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

tel : 776 143 134

1. - 2. 6. 2018 Měřínská pade-
sátka, turistický pochod v Měří-
ně, 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. Odjezd v 
sobotu autobusem z Třebíče v  6.56.  
Návrat z Měřína autobusem v 13.36, 
15.05, 18.00.

2. - 3. 6. 2018 Husitským kra-
jem a Běží liška k Táboru, turistic-
ké pochody v Táboře, start na AN, 
trasy 10 - 40 km vedou kolem Luž-
nice, na Sezimovo Ústí, do Bechy-
ně, k rozhledně Hýlačka, přes Žido-
vu strouhu a Chýnovské jeskyně.  
Odjezd v pátek vlakem z Třebíče v 
14.50, 16.33, 17.25. Návrat z Tábora 
v neděli vlakem v 14.15, 16.02.

2. 6. 2018 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.

2. 6. 2018 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.

9. 6. 2018 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 a v Trnavě od 7.30 do 
10.00. Lze využít autobusový spoj 
do Trnavy z Třebíče v 8.40, do Tře-
bíče z Trnavy v 14.26, 18.47.

10. 6. 2018 Na kole po stopách 
Gustava Mahlera, start v 10.00 hod. 
Kaliště u Humpolce u penzionu 
GM, trasy 30 - 60 km. Doprava indi-
viduální, přeprava kol a osob z Jihla-
vy do Kaliště zajištěna zdarma.

16.  6. 2018 Kolem Doubravníku 
pěšky i s kolem, turistický pochod v 
Doubravníku u Tišnova, start radni-
ce na náměstí, trasy pěší 9, 15, 24, 38 
a 50 km, cyklo 30 a 60 km vedou na 
Štěpánovice, Veselí, Křeptov a Čen-
vír.  Doprava vlastními auty.

16. 6. 2018 Hvězdicový výstup 
na Čeřínek, turistický pochod, start 
libovolný, cíl chata KČT na Čeřín-

ku mezi 9.00 - 15.00 hod. Trasu je 
vhodné volit od žst. Kostelec (4,5 
km), Dolní Cerekev (5,5 km), Dvor-
ce (6 km), Rantířov (10 km), Bate-
lov (15 km) nebo Jihlava (18 km). 
Odjezd z Třebíče vlakem z hl. n. v  
6.09, 8.33 / Boroviny v  6. 12.

16. 6. 2018 Vídeňský pochod, 
turistický pochod ve Vídni, okres 
Žďár nad Sázavou, start v kulturním 
domě, trasy pěší 10, 20, 35 km, cyk-
lo 35 km, od 16.00 hodin Vídeňská 
lávka (přejezd lávky na kole a na tra-
kaři). Doprava vlastními auty.

18.- 30. 6. 2018 Gruzie. Výlet je 
o chození po horách, etapy jsou na 
lehko v základní verzi 6 - 8hodinové. 
Okolí Kutaisi a Mazery, kaňon Okat-
se, treky: z Etsery do Mazery, do 
Mestie, z úpatí Tetnuldy do Adiši, do 
Iprali, z Ušguli do sedla Gorvaš a na 

hřbet Lamaria. Ubytování: s polo-
penzí na lůžku v několika lokalitách. 
Doprava letecky z Prahy, v Gruzii 
přesun místními auty.

23. 6. 2018 Chotěbořské puto-
vání, turistický pochod v Chotě-
boři, start v 7.00 hodin Than-gong 
Restaurant, Krále Jana 445, trasy 
pěší 6, 15, 25, 50 km, cyklo 20, 40, 
70 km. Odjezd autobusem z Třebíče 
v  6.56, přestup ve Ždírci nad Doub-
ravou na vlak. Návrat z Chotěboře 
vlakem v 15.31, 17.32.

30. 6. 2018 Kamenské aleje, 
turistický pochod v Kamenné, start 
Žižkův kopec, trasy pěší 5, 10, 20 
km, cyklo 20, 50 km. Odjezd vlakem 
z Třebíče hl. n. v  6. 09 nebo 8.33 / 
z Boroviny v  6. 12. Návrat vlakem 
z Kamenné v 12.22, 14.22, 16.22, 
18.21. -zt-

ZBRANĚ, ke kterým se civilista běžně nedostane, si mohli během baseballu vyzkoušet malí i velcí zájemci.
 Foto: Robert Vávra

Army Day zaznamenal velkou bitvu
Přelet bojo-

vého vrtulní-
ku přímo nad 
hrací plochou 
zahájil dru-
hý Army Day 
na třebíčském 
baseballovém 
stadionu. 

Zaplněné tri-
buny pak mohly 
sledovat oprav-
dovou bitvu 
během extra-
ligového utká-
ní domácích 
Nuclears se 
Skokany Olo-
mouc. Rozuzle-
ní dramatického 
zápasu přines-
la až dohrávka 
poslední směny, 
ve které Třebíč 
otočila nepřízni-
vé skóre a připsala si další výhru v nejvyšší soutěži.

Atraktivní program v sobotu 28. dubna přilákal Na Hvěz-
du řadu diváků už dopoledne. Na Vysočinu dorazila šestice 
týmů k dalšímu ze série společných turnajů dětí do devíti let 
„Rookie ball“. Hlavní část pak pokračovala soutěží v hodu 
do dálky pro veřejnost, na kterou odpoledne navázal samot-
ný Army Day, pořádaný ve spolupráci s 225. letkou bojové-
ho zabezpečení 22. základny vrtulníkového letectva Sedlec 
u Náměště nad Oslavou.

Pozornost poutaly například ukázky zbraní a výstroje, kte-
ré si zájemci mohli nejen prohlédnout, ale i vyzkoušet. Vel-
ký ohlas sklidili dravci, využívaní při zabezpečování provozu 
letiště k plašení ptactva. Mezi směnami baseballového utká-
ní pak byla přímo na hřišti k vidění ještě ukázka výcviku 
služebních psů, se zneškodněním ozbrojeného pachatele.

„Prostřednictvím Army Day baseballisté vzdávají hold vojá-
kům. V zámoří jde o zavedenou akci, u nás jsme začali s touto 

tradicí loni,“ říká hlavní pořadatel z Nuclears Robert Vávra. 
„Snažíme se, aby si diváci zvykli chodit Na Hvězdu nejen na 
kvalitní utkání, ale i na zajímavý doprovodný program. Rádi 
bychom, aby se baseball stal synonymem zábavy a příjemně 
stráveného času pro celou rodinu. Jak je to běžné ve světě,“ dopl-
ňuje.

A diváci se opravdu měli na co dívat. Do extraligového 
zápasu lépe vstoupili hosté a ujali se vedení. Domácí dokáza-
li otočit pěti doběhy v páté směně, kdy excelentní výkon tře-
bíčských pálkařů završil oběhovým homerunem Dominik 
Doležal. Skokani z Olomouce se ale nevzdali a nenápadně 
stahovali náskok Třebíče, až se v deváté směně znovu ujali 
vedení. V dohrávce zápasu nejdříve hráči Nuclears obsadi-
li první dvě mety, a o definitivní obrat se postaral dalekým 
odpalem do pravého zadního pole Američan Daniel Came-
ron, který tak stáhl oba běžce před sebou, a tím i vítězný 
bod. Třebíč porazila Olomouc v dramatické koncovce 9:8.  
 -zt-


