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Třebíčské noviny

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

tel : 776 143 134

1.- 5. 8. 2018 Orlické hory. Auto-
busový výlet. ST: Nové Město nad 
Metují a Peklo, ČT: Zemská brá-
na - Klášterec nad Orlicí - Zakopan-
ka - Žamberk (16 km), PÁ: Polsko 
Ludowe - Duszniki-Zdrój - Szczyt-
na - Polanica-Zdrój (16 km), SO: 
Bukačka - Šerlich - Masarykova cha-
ta - Deštné (17 km), NE: Častolovi-
ce - Kostelec nad Orlicí - Doudleby 
nad Orlicí (8 km). Ubytování s polo-
penzí: Deštné v Orlických horách. 
Odjezd autobusem v 6.00 od AN 
Třebíč.

4. 8. 2018 Léto v Železných 
horách, turistický pochod v Sobí-
ňově, okres Havl. Brod, start v hos-
podě U Štefana, trasy pěší 7, 15, 
25, 35 a 50 km, cyklo 20, 40 a 80 
km. Výhodné je jít svoji trasu podle 
výstupu z autobusu a dojít do Sobí-
ňova do cíle. Z Krucemburku přes 

skanzen Veselý kopec, Trhovou 
Kamenici a rozhlednu na Zuberském 
kopci (22 - 27 km), ze Ždírce nad 
Doubravou přes Štěpánov a údolím 
Doubravy (20 km), nebo Ransko a 
NS Sobíňov (8 km). Odjezd auto-
busem z Třebíče v 6.56 z AN, stano-
viště 4. Návrat ze Sobíňova vlakem v 
13.19, 15.24, 17.24.

11. 8. 2018 Krajem malířů Vyso-
činy, turistický pochod v Hlinsku, 
start v gymnáziu K. V. Raise, trasy 
pěší 6 až 50 km, cyklo 20 až 80 km 
vedou do oblasti Železných hor na 
Veselý kopec, Trhovou Kamenici, 
Malou Střítež, PR Polom a Petrkov. 
V Hlinsku skanzen Betlém, galerie 
Výtvarné Hlinecko, Muzeum Hlin-
sko, a na Veselém kopci skanzen. 
Doprava vlastními auty.

15.- 19. 8. 2018 Krajem Pětilisté 
růže – Český Krumlov, turistická 
akce, slavnostní start ve ČT v 8.00 
hodin, trasy denně 11 až 36 km. 
Poslední 50. ročník, akce letos kon-
čí. Každý si sám předem vyřídí při-

hlášku a platbu. ČT Boršov - Dívčí 
kámen – Zlatá Koruna - Č. Krumlov, 
PÁ Ktiš - Střemilské rybníky - Vyš-
né - Č. Krumlov, SO Ptačí hrádek - 
Kleť - Č. Krumlov, rozloučení v SO 
na taneční zábavě. Odjezd z Třebíče 
ve ST vlakem v 12.34, 14.34, 16.34. 
Návrat z Č. Krumlova v NE vlakem 
v 8.14, 10.56, 13.00.

18. 8. 2018 Lipské putování, 
turistický pochod v Lípě, okres Havl. 
Brod, start od 8.00 hod. v pohostin-
ství Na Růžku, trasy pěší 5, 12 a 18 
km, cyklo 15, 30 a 60 km. Odjezd 

vlakem z Třebíče hl. n. v 6.10, 8.34 
/ z Boroviny v 6.14. Návrat vlakem 
z Lípy v 13.37, 15.41, 17.48.

25. 8. 2018 Cestami Jaroslava 
Haška, turistický pochod ve Světlé 
nad Sázavou, start v základní škole v 
Lánecké ulici, trasy pěší 10, 20, 30 a 
50 km, cyklo 25, 40, 60 a 80 km. Ve 
Světlé prohlídka středověkého pod-
zemí. Odjezd vlakem z Třebíče hl. 
n. v 6.10, 8.34 / z Boroviny v 6.14. 
Návrat vlakem ze Světlé v 13.40, 
15.40, 17.40. -zt-

Extraligové boje Na Hvězdě 
zpestří velký Dětský den

Po krátké přestávce se Na Hvězdě 
v Třebíči znovu roztáčí kolotoč base-
ballových utkání. Už minulý víkend 
úspěšně vstoupili muži Nuclears do 
nadstavbových bojů o udržení ex-
traligy, když porazili Klasik Frýdek-
Místek. Přitom chybělo jen málo, a 
mohli se prát mezi šesticí nejlepších 
o titul. O postup do play-off přišli 
až v posledním kole základní části, 
a to jen díky horší vzájemné bilanci 
s Tempem Praha.

Hráči z Vysočiny nezaháleli ani o 
reprezentační pauze, a na své si přišli 
i diváci Na Hvězdě. Třebíčský stadi-
on totiž hostil sérii přípravných utká-
ní seniorské reprezentace s Němec-
kem, a ve všech třech zápasech byl 
úspěšnější právě český tým. 

Mladí hráči Nuclears Kateřina 
Kuchaříková, Tomáš Wasserbauer, 
Jakub Čevela, Vojtěch Šabacký a Jan 
Bilíček vybojovali na mistrovství 
Evropy žáků pro Českou republiku 

stříbrné medaile a postup na mis-
trovství světa. Junioři Mirek Křivá-
nek, Marek Krejčiřík, Lukáš Hlouch 
a Lukáš Pacal pak dovezli společ-
ně s asistentem trenéra reprezenta-
ce osmnáctiletých Janem Gregorem 
z evropského šampionátu bronz.

Společně s napínavými baseballo-
vými duely se mohou návštěvníci 
třebíčského areálu Na Hvězdě těšit 
i na zajímavý program. Prázdniny si 
zde můžete zpestřit třeba v sobotu 
25. srpna 2018, kdy je od 15 hodin 
připravený velký Dětský den, s řadou 
soutěží, na který od 16 hodin naváže 
utkání extraligové nadstavby mezi 
domácími Nuclears a Skokany Olo-
mouc. 

Na baseball ale můžete vyrazit také 
už tuto sobotu 28. července, kdy Tře-
bíč hostí hned dva zápasy se Soko-
lem Hluboká. První utkání začíná ve 
13 hodin, a odveta je na programu 
od 16 hodin. -zt-

Již 36. ročník Velké ceny města 
Třebíče v běhu na 10 000 m připra-
vili atleti Spartaku Třebíč na neděli 
19. srpna. Na městském stadionu na 

Na městském stadionu se 
poběží 36. Velká cena Třebíče

ulici Manželů Curieových se od 15 
hod představí muži i ženy na stovce, 
v dálce a výšce, v kouli, oštěpu a dis-
ku, muži navíc v běhu na jednu míli, 
ženy na 100 m překážek. 

Program doplní závody žactva v 
běhu na 60 m, v dálce a ve výšce. 
Samotná Velká cena bude odstarto-
vána v 17 hod a prvenství obhajuje 
Tomáš Lichý z Třince, který k prven-
ství potřeboval čas 31:45,05 min, 
před domácím Michaelem Jakůb-
kem (34:34,51). Zátopkův rekord-
ní čas 29:29,8 min by mohl ohrozit 
jen málokdo ze současných českých 
vytrvalců. 

Z těch, kteří letos už desítku na 
dráze absolvovali, je to jen Jakub 
Zemaník z Vítkovic, který je časem 
29:10,43 min., zaběhnutým v květ-
nu v Londýně, v  čele průběžných 
republikových tabulek, Lichý je 
výkonem 30:52,33 min druhý. 

 Milan Zeibert


