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

tel : 776 143 134

1. 12. 2018 Rapotice - Sudice - 
Sudický potok - kolem Chvojni-
ce - Kralice nad Oslavou (10 km). 
Závěrečné posezení v Kralicích nad 
Oslavou. Odjezd vlakem z Třebí-
če hl. n. v 8.42 / z Boroviny v 8.25. 
Návrat vlakem z Kralic v 12.40, 
14.39.

8. 12. 2018 Brtnice - Černé lesy - 
U svaté Tojice - Radonín - Střeliště 
- Vápenice - Amerika - Okříšky (11 
km). Závěrečné posezení v Okříš-
kách. Odjezd autobusem z Třebíče 
AN v 8.20. Návrat z Okříšek vlakem 
v 11.07, 12.05, 13.07, 14.13, autobu-
sem v 11.17, 14.42.

15. 12. 2018 Kralice nad Osla-
vou - Senoradský mlýn - Kantýna 
- Rapotice (20 km). Cestou udělá-
me oheň a opečeme buřty (vezmě-
te si je s sebou). Posezení v Kantý-

ně a v Ketkovicích, nebo v Sudicích. 
Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 8.42 
/ z Boroviny v 8.25. Návrat vlakem 
z Rapotic v 19.29.

26. 12. 2018 Štěpánský pochod, 
vánoční výšlap, start v Třebíči na 
Karlově náměstí od sochy Cyrila a 
Metoděje v 8.30 hod, trasy 12, 18 
a 21 km. Společně po trase Třebíč 
- Lubí - Ptáčov - Hostákov (8 km). 
V Hostákově posezení s občerstve-
ním, obdržení pamětních listů. Zpát-
ky: a) do Vladislavi na vlak (12 km), 
odjezd 11.07, 13.07, 15.10, 17.06, 
b) přes Strážnici, kolem Klapůvky a 
Trnavy do Třebíče (18 km), c) přes 
Vladislav a Hluboček do Třebíče (21 
km)..

29. 12. 2018 Na Mařenku (711 
m), výstup obcí mikroregionu Pod-
hůří Mařenky na nejvyšší kopec Tře-
bíčska. Trasu si každý volí sám, sraz 
u rozhledny ve 12 hod. Do Krahu-
lova odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 
7.36 / z Boroviny v 7.39, do Předína 
odjezd autobusem z Třebíče v 9.55. 

Vždy příchod do Třebíče.

30. 12. 2018 Blatnice - Ohra-
zenice - Příštpo - Stříbrná hora - 
Myslibořice - Svatocheň (16 km), 
nebo Jaroměřice nad Rokytnou - 
Příložany - Myslibořice - Svatocheň 
(10 km). Odpoledne setkání v lese 
Svatochni u starobylého památné-
ho dubu. U dubu oheň, opékání 
buřtů a přípitek. Vezměte si s sebou 
něco do kotlíku na svařák a buřt. 
Odjezd autobusem z Třebíče AN v 
8.45. Návrat autobusem z Myslibo-
řic v 16.49 / z Jaroměřic vlakem v 
16.12, nebo autobusem v 17.45.

31. 12. 2018 Na Pekelňák, trasu 
si každý volí sám, sraz u rozhledny 
v 11.00 hodin. Zakončení vycházky 
s posezením v Třebíči.

31. 12. 2018 Výstup na Javořici s 
Vlastou Javořickou „Za studenský 
knoflík“, turistický pochod, start 
libovolný - Horní Cerekev, Horní 
Ves, Jihlávka, Řásná, Mrákotín, Stu-
dená, Telč, Světlá. Cíl vrchol Javoři-
ce 12.00 - 15.00 hodin (občerstvení, 
pamětní list, knoflík). Odjezd např. 
vlakem z Třebíče hl. n. v 8.34. Návrat 
vlakem z Jihlávky v 14.52, 16.09. -zt-

Dvojnásobný mistr republiky a 
účastník mistrovství Evropy do sedm-
nácti let Tobiáš Dvorský se stal potřetí 
za sebou vítězem ankety Atlet Třebíče, 
jejíž výsledky byly vyhlášeny při slav-
nostním večeru v klubu Hájek. Svěře-
nec trenéra Klinera vyhrál jubilejní 25. 
ročník ankety, v níž rozhodují hlasy 
trenérů, před čtvrtým z MČR mužů a 
krajským rekordmanem ve vrhu kou-
lí Tomášem Vilímkem a dorostenec-
kým reprezentantem ČR a bronzovým 
z MČR v běhu na 800 m Tadeášem 
Janíkem. 

Vilímek využil předání ceny k podě-
kování svému dosavadnímu trenéro-
vi Janu Heresovi, protože přechází do 
skupiny Jiřího Klinera. Janík se i nadále 
připravuje u nestora třebíčských vytr-
valců Jana Nechvátala. 

Kromě hlavní kategorie byli letos 
zvlášť vyhlášeni i tři nejlepší žáci, dále 
dle zisku bodů tři nejužitečnější žá-
ci a žákyně v jednotlivých kategoriích 
v soutěžích družstev, šestice trenéry 
vybraných členů sportovního středis-
ka, a také vítězové jednotlivých kate-
gorií okresní soutěže přípravek, nazva-
né Běhej, skákej, házej, v níž se kromě 
členů atletického oddílu Spartaku Tře-
bíč prosadili i žáci obou náměšťských 

základních škol. 
Řadu mladých závodníků a závod-

nic na vyhlašování doprovodili rodiče, 
kteří tak ve zcela zaplněném sálu klubu 
Hájek zhlédli to nejlepší ze současnosti 
i budoucnosti třebíčské královny spor-
tů, jež se příštím rokem dožije rovných 
sta let. Pro Tobiáše Dvorského, vítěze 

letošního jubilejního ročníku ankety, 
to bude příležitost dorovnat v roce vel-
kého jubilea čtyři prvenství v řadě Jiří-
ho Sýkory z let 2011 – 2014.  

Výsledky 25. ročníku ankety Atlet 
Třebíče: 1. Tobiáš Dvorský, 2. Tomáš 
Vilímek, 3. Tadeáš Janík, 4. Veronika 

Janíčková, 5. Renata Procházková, 6. 
Petr Veleba, 7. Kristýna Všetečková, 
8. Aleš Svoboda, 9. Petr Motálek, 10. 
Karel Konečný. Kategorie žactva: 1. 
Pavla Kosielská, 2. Adam Havlíček, 3. 
Milan Rybnikář. 

Talenti sportovního střediska: 
Anna Malá, Pavla Kosielská, Denisa 
Zahrádková, Adam Havlíček, Ondřej 
Veselý, Petr Pekárek. Nejužitečnější 
žáci v soutěžích družstev: Starší žá-
ci: 1. Ondřej Veselý, 2. Petr Pekárek, 
3. Milan Rybnikář. Starší žákyně: 1. 
Pavla Kosielská, 2. Andrea Zelníčko-
vá, 3. Barbora Keliarová. Mladší žá-
ci: 1. Matěj Tuček, 2. Tomáš Svobo-
da, 3. Vilém Vostal. Mladší žákyně: 
1. Denisa Zahrádková, 2. Nela Fialová, 
3. Anna Dobešová. Výsledky okres-
ní soutěže přípravek: Mladší dív-
ky: 1. Aneta Chaloupková, 2. Sofie 
Toczko Kijonka (ZŠ Náměšť, Huso-
va), 3. Nikol Horká. Mladší chlapci: 
1. Petr Kijonka (ZŠ Náměšť, Komen-
ského), 2. Mikuláš Svoboda, 3. Vojtěch 
Doležal. Starší dívky: 1. Jolana Mitys-
ková, 2. Dita Smolová (ZŠ Náměšť, 
Husova), 3. Eliška Trojanová. Star-
ší chlapci: 1. Tomáš Chaloupka, 2. 
Tomáš Doležal, 3. Filip Fejta.

 Milan Zeibert 

VLEVO druhý Vilímek, uprostřed vítěz Dvorský, vpravo třetí Janík. 
 Foto: Vratislav Fišer

Dvorský potřetí za sebou Atletem Třebíče

Skleněnou medailí obdrženou od Kraje Vysočina 
se mohou pochlubit Petr Mejzlík a Pavlína Havle-
nová z Třebíče. Patří těm, kteří jednorázovým činem 
nebo svou dlouholetou prací přispěli k rozvoji kraje 
a prospěchu jeho obyvatel.

Mejzlík má na svém kontě nespočet sportovních 
úspěchů v triatlonu a kvadriatlonu v řadě zemí svě-
ta. Po celou dobu závodí pod hlavičkou domovské-
ho oddílu Třebíče. Nejlepších sportovních výsled-
ků dosáhl v kvadriatlonu, ve kterém závodí od roku 
2003. 

V letošním roce zahájil v triatlonu a kvadriatlonu 
svoji 30. sezónu. V minulých letech se stal v kvadri-
atlonu ve svých kategoriích osmkrát mistrem světa, 
dvakrát mistrem Evropy, třikrát mistrem republiky a 
pětkrát zvítězil ve Světovém poháru. 

Vedle toho se několikrát stal i vicemistrem svě-
ta, Evropy a ČR. V triatlonech v Českém poháru a 
v dlouhých triatlonech prestižní série Ford Czech 
Tour v letech 2014 až 2017 získal celkově v kategorii 
nad 50 let druhé místo. 

V roce 2017 vybojoval druhé místo na Mistrovství 
světa v dlouhém kvadriatlonu, a v Egyptě na Sahl 
Hasheesh Triathlon získal třikrát první místo a jed-
no druhé místo. Za svoje výsledky byl v minulosti 
pětkrát vyhlášen nejlepším seniorským sportovcem 
Kraje Vysočina.

Profesionální záchranářka a dobrovolná hasička 
Pavlína Havlenová se pravidelně umísťuje na stup-
ních vítězů v extrémních hasičských soutěžích. Pra-
cuje u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vyso-
čina jako řidič-záchranář. Je ale také dobrovolnou 

hasičkou, a do povědomí veřejnosti vstoupila jako 
vícenásobná medailistka z extrémních hasičských 
soutěží.

Nejtvrdší hasič přežije, tak se jmenuje jedna z nej-
extrémnějších sportovních soutěží, která simulu-
je enormní zátěž při reálném zásahu. Na nedávném 
mistrovství Evropy v německém Ediger-Elleru Pav-
lína Havlenová posbírala všechna medailová umís-
tění v náročných disciplínách Firefighter Combat 
Challenge. 

Nominaci na Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina si 
Pavlína Havlenová vysloužila nejen za úspěchy v 
náročných hasičských soutěžích, ale také za angažo-
vanost mezi dobrovolnými hasiči, především v dob-
rovolné zásahové jednotce, a příkladný přístup k 
povinnostem profesionální záchranářky.   -zt-

Mejzlík a Havlenová mají medaile


