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Třebíčské noviny

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

tel : 776 143 134

1. 1. 2020 Novoroční výstup na 
Klučovskou horu, start z Třebí-
če od restaurace Alfa v 9.00 hodin. 
Trasa 15 km. Odměnou na vrcho-
lu bude pamětní list. Zpáteční cesta 
z Klučovské hory povede do obce 
Klučov a pak okolo rybníka Hodino-
vec přes Střítež do Třebíče. 

4. 1. 2020 Do Ždírce na vtanče-
ní do roku 2020: Jihlava - Henčov 
- Ždírec (13 km), možnost zkrá-
cení: Střítež - Ždírec (4 km) nebo 
dojet až do Ždírce (116 m). Od 17 
hodin hudba. V ceně místenky 150 
Kč je i večeře a víno. Odjezd vlakem 
z Třebíče hl. n. v 10.17, 12.17 / z 
Boroviny v 10.20, 12.20. Návrat au-
tem nebo 4 km na vlak do Stříteže v 
22.27 hod.

11. 1. 2020 Nové Syrovice - 

Grázlova stezka - Zálesí - Zblovi-
ce (12 km), možnost prodloužení: 
Bítov město, hrad a zátoka (18 km). 
Cestou oheň a čaj, buřty a hrnek s 
sebou. V cíli posezení s občerstve-
ním. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. 
v 8.17 / z Boroviny v 8.20 / ze Star-
če v 9.12 do Mor. Budějovic, přejezd 
autobusem pořadatelů do Nových 
Syrovic. Ze Zblovic do Mor. Budě-
jovic opět zajištěn autobus. Návrat 
z Mor. Budějovic vlakem v 16.23, 
18.23. 

16. - 19. 1. 2020 Šumava v oko-
lí Prášil, autobusový výlet vhodný 
pro běžkaře, ubytování v chatě KČT 
v Prášilech u Železné Rudy. Odjezd 
z Třebíče v 7.00 hod. od AN. Pro-
jedeme Churáňov, Horská Kvilda, 
Modrava, Poledník, Srní, Pancíř, 
jezero Laka, Filipova Huť, Kvilda, 
pramen Vltavy.

18. 1. 2020 Slavnostní oheň na 
Čeřínku, hvězdicový pochod, start 
libovolný, cíl 11 - 13 hod. turistic-

ká chata Čeřínek. Trasa od žst. Kos-
telec (4,5 km), Dolní Cerekev (5,5 
- 8,5 km), Batelov (17 km), Jihlava 
(18 km), z Brtnice (25 km). Odjezd 
z Třebíče vlakem z hl. n. v 8.50 do 
Kostelce nebo v 8.17 do Jihlavy nebo 
autobusem v 7.20 do Brtnice. Návrat 
vlakem z Kostelce v 13.59, 15.59, z 
Dolní Cerekve v 13.54, 15.54.

18. 1. 2020 Memoriál Ludvíka 
Kosa, hvězdicový pochod na Kře-
mešník, cíl u rozhledny Pípalka mezi 
11 - 12 hod. Trasa z Nové Bukové 
(20 km) na Křemešník a pokračo-

vat na vlak do Pelhřimova, Rynár-
ce, Zajíčkova, Nové Bukové, Horní 
Cerekve, Dolní Cerekve, Kostelce 
nebo Jihlavy. Odjezd z Třebíče vla-
kem z hl. n. v 6.50. Návrat vlakem 
podle zvolené zastávky.

30.1. - 2.2.2020 Zimní sraz turis-
tů, Rýmařov. Jednodenní lyžařské 
a pěší trasy nebo přejezd v oblasti 
Jeseníků. Ubytování a stravu si kaž-
dý vyřídí na www.zimni-sraz.eu, kde 
jsou i podrobné informace. Odjezd 
z Třebíče vlakem ve ST odpoledne, 
zpět z Rýmařova v NE. -zt-

Turistika

Tři třebíčští triatlonisté zakonči-
li letošní sezónu závodem v Ame-
rice. Závod o distancích dlouhého 
triatlonu, čtyři kilometry plavání, 
180 kilometrů kolo a 42 kilometrů 
běhu, se konal v rámci světově zná-
mé série závodů Ironman. 

Na Floridu se vydali čtyři dny 
před startem společně s dalšími 
dvěma českými triatlonisty po tra-
se Praha – Londýn – Miami. Po 
noci strávené v Miami směřovali 
vypůjčeným vozem do 950 kilo-
metrů vzdáleného dějiště závodu, 
Panama City Beach. 

V sobotu 2. listopadu se v brz-
kých ranních hodinách postavilo 
na start závodu asi 2500 triatlonis-
tů. Plavalo se 4,1 km ve dvou okru-
zích s krátkým mezivýběhem na 
břeh. 

Voda v Mexickém zálivu dosaho-
vala příjemných 22 stupňů. Nej-
rychleji se z třebíčské výpravy 
do prvního depa dostal Gottlieb 
(1:03:54), následován Brabcovou 
(1:19:03) a Körnerem (1:26:00).

Po plavání závodníky čekalo 180 
kilometrů rovinaté a větrné cyk-
listiky. Ranních 9 stupňů se jen 
pozvolna dostávalo do vyšších 
hodnot. 

Většina cyklistické trati byla 
vedena po čtyřproudé silnici lemo-
vané lesem. V druhé Ironmanské 
disciplíně byl opět nejrychlejší 

Gottlieb, který se do druhého depa 
dostal za 5 hodin a 11 minut. Kör-
ner cyklistiku dokončil v čase 5 
hodin 31 minut, Brabcová 5 hodin 

48 minut. 
Závěrečný běh byl pro závodníky 

nejnáročnější. Běželo se ve dvou 
okruzích, vilovou a hotelovou 

čtvrtí na okraj města, přírodním 
parkem a stejnou trasou zpět do 
prostoru startu a cíle. Trasa byla 
rovinatá a stejně jako na cyklistice 
větrná. 

Přes určité problémy v průbě-
hu poslední disciplíny se všichni 
tři dostali do cíle. Brabcová zvlád-
la běžecký maraton za 4:17:07, 
Gottlieb o necelou minutu hůře 
(4:18:04) a Körner běh dokončil v 
čase 5:27:19.

Start členů oddílu triatlonu TJ 
Spartak Třebíč v závodu finančně 
podpořilo město Třebíč.

 
Výsledky závodu 
IRONMAN Florida 
(TJ Spartak Třebíč):
15./102. F40-44 
Brabcová Milada (11:33:54)
41./270. M40-44 
Gottlieb Miroslav (10:40:32)
127./278. M50-54 
Körner Roman (12:48:51)
 
Po závodu čekalo českou výpra-

vu více než čtrnáct dnů pobytu na 
americké půdě, kdy v zapůjčeném 
autě procestovali pět tisíc kilome-
trů nejen po Floridě, ale i ve státě 
Georgia. Navštívili vojenské muze-
um v Pensacole, Atlantu, Kennedy-
ho Space Centrum NASA, Palm 
Coast, národní park Everglades, 
Key West, Miami.    -zt-

Třebíčští triatlonisté bojovali na Floridě

TŘEBÍČŠTÍ závodníci se v zámoří neztratili. Foto: archiv oddílu

Rok se s rokem sešel a nejlepší třebíčský atlet 
Tomáš Vilímek se na stejném místě a při stejném 
závodě opět výrazně zlepšil. 

Zatímco v roce 2018 končil dráhovou sezo-
nu výkonem 15,98 m a při Vánočním vrhačském 
mítinku v hale v Olomouci se zlepšil na 16,17 m, 
v loňském roce se v červnu posunul na 16,27 m, 
aby opět před Vánoci v Olomouci přidal téměř 
metr. 

Hodnota jeho nového krajského rekordu je ny-
ní 17,23 m, což se mu zdařilo při vrhu otočkou 
v pátém pokusu.  O jeho prvenství nebylo pochyb 
od začátku soutěže (15,63 x x), ale teprve ve finále 
se mu začalo dařit a ve všech třech pokusech zlep-
šil svůj červnový osobák (16,29 17,23 16,33). 

A to podle trenéra Klinera v rozhazování atako-
val hranici 18 metrů, takže zdánlivě přehnané cíle 
z počátků jejich spolupráce na podzim roku 2018 

mohou být splněny nečekaně brzy. V halových 
republikových tabulkách je Vilímek zatím čtvrtý, 
když více mají jen závodníci Dukly Praha Tomáš 
Staněk, Ladislav Prášil a Martin Novák. 

Z výsledků 20. ročníku Vánočního vrhač-
ského mítinku v Olomouci: Muži. 1. Vilímek 
(Spartak Třebíč) 17,23, 2. Plašil (Hradec Králové) 
13,81. 3. Šimek (Trutnov) 13,21. miz 

Koulař Vilímek posunul rekord téměř o metr


