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Třebíčské noviny

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

tel : 776 143 134

1. 2. 2020 Zimním Podoubra-
vím, turistický pochod v Sobíňově, 
cíl v hospodě u Štefana, trasy pěší a 
lyže od pořadatelů 15 a 20 km. My dle 
vlastní trasy a) z Chotěboře údolím 
Doubravy 10 km, b) z Vítanova přes 
Veselý kopec a Údavy 17–19 km, c) 
z Přibyslavi přes Žižkovu mohylu 21 
km. Stačí příchod do cíle, kde je občer-
stvení. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. 
v 6.17, 6.50 / z Boroviny v 6.20. Návrat 
vlakem ze Sobíňova v 15.25.

8. 2. 2020 Memoriál Vladimí-
ra Mlnaříka, vzpomínková vycház-
ka do Radošova: a) Číchov - Leština 

- Kouty - Pavlovský mlýn - Radošov 
(9 km), b) Dolní Smrčné - Pavlovský 
mlýn - Radošov (5 km). V Radošově 
bude nachystáno občerstvení a hud-
ba k poslechu i tanci. Zpět Radošov - 
Horní Smrčné - Dolní Smrčné (4 km). 
Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 8.17 
/ z Boroviny v 8.20. Návrat vlakem 
z Dolní Smrčné v 13.09, 15.09, 17.09.

15. - 19. 2. 2020 Zimní přejezd 
Jizerských hor, ubytování na osadě 
Jizerka - Stará Pila. Jedná se o 1 denní 
túry 10 až 30 km: Orle - Jizerský Stog 
- Smrk - Jizerka, Souš - Protržená pře-
hrada - Knajpa - Jizerka, Jelení stráň - 
Smrk - Smědava – Jizerka. Odjezd vla-
kem v SO z Třebíče v 4.14, zpět ve ST 
vlakem z Kořenova v 10.04.

16. 2. 2020 Za svatým Valentý-

nem, turistická vycházka KČT Čeří-
nek, start v 11 hodin v Rantířově, cíl 
Kaplička Rounek, trasa 10 km. Odjezd 
vlakem z Třebíče hl. n. v 8.17, 8.50 / 
z Boroviny v 8.20. Návrat vlakem z 
Rantířova v 13.08, 14.19, 17.08.

22. 2. 2020 Kněžice - Hrutov - Na 
Kříži - pramen Stařečského poto-
ka - Kamenný vrch - Okříšky (11 

km). Odjezd autobusem z AN v Tře-
bíči 8.20. Návrat z Okříšek v 12.53 R, 
13.26 Os, 14.42 bus, 14.53 R, 15.16 
bus, 15.26 Os.

29. 2. - 1. 3. 2020 Školení a zkouš-
ky vedoucích turistiky – camp Vel-
kopařezitý, Řásná, ubytování a strava 
zajištěno. Zahájení v SO v 10 hodin. 
Odjezd auty. -zt-

Turistika

Už popáté se florbaloví Snipeři snaží 
pomoci někomu s těžkým životním 
osudem. Aleš Denner, Leuška Máco-
vá, Jakub Novotný, Ali Asal. Na tyto, 
nemocí těžce zkoušené děti už tře-
bíčští florbalisté mysleli a finančně 
jim pomohli díky akci „Derby pro…“ 
v minulých čtyřech letech.  

Tentokrát se zaměřili pomocí na 
rodinu nemocného Nikolase Jaro-
še. V rámci 16. kola základní části 
Národní ligy se střetli domácí flor-
balisté Snipers Třebíč s týmem Spar-
taku Pelhřimov. Záštitu nad utká-
ním převzala senátorka za Třebíčsko 
Hana Žáková. 

Do programu se zapojili i malí hrá-
či Snipers Třebíč, kteří při předzápa-
sovém nástupu doprovodili své starší 
vzory a v přestávkách mezi třetinami 
sehráli proti sobě tréninková utkání. 

Narození Nikolase znamenalo pro 
celou rodinu radostnou událost. Prv-
ní rok nic nenasvědčovalo tomu, že 
by měl mít nějaké větší potíže. Pak si 
ale jednoho dne jeho babička všimla, 
že je něco špatně. Chlapec byl najed-
nou jako hadrová panenka, obracel 
oči v sloup a pravý koutek pusy mu 
padal. 

Rodiče tedy okamžitě vyrazili na 
pohotovost do Třebíče. Tam jim ale 
řekli, že dítěti nic není a že nechá-
pou, proč vůbec jezdili. Rodičům to 
ale nedalo a raději se tedy sami obrá-
tili na neurologa. Ten Nikolasovi 
natočil EEG a poslal je do Brna. 

Tam jim řekli, že přijeli za pět 
minut dvanáct. Nikolas prodělal 
těžký epileptický záchvat a po dal-
ších vyšetřeních lékaři zjistili, že trpí 
kortikální dysplazií pravé mozkové 
hemisféry, tedy že pravá hemisféra je 

menší, než je obvyklé. K tomu má i 
hypotonii končetin a těžkou men-
tální retardaci. Pro maminku to byl 
obrovský šok.  

„V tu chvíli se mi zhroutil svět. Neu-
stále jsem brečela a vůbec si nedoká-
zala představit, co bude dál a jak to 
všechno budu zvládat. Nakonec jsem 
ale vše přehodnotila a začala bojovat,“ 
popisuje nelehké začátky maminka. 
Teď jsou Nikolasovi čtyři roky a stá-
le se zlepšuje. 

„Určitě se zlepšil pohybově. Do roka 
byl    vlastně  ležák.   Od roku,  když 
jsme začali rehabilitovat, jezdit do láz-
ní, tak se pohybově dost zlepšil. Takže 
krásně zkříženě leze, stoupne si sám s 
oporou a celkově je vnímavější vůči mně. 
Vůči okolí ani ne, ale se mnou se dokáže 
lépe domluvit. Podle grimas již vím, co 
od něj očekávat, co se mu líbí a nelíbí,“ 
vysvětluje chlapcovo zlepšení mamin-
ka Marcela Šmudlová. 

Vývoj Nikolase je zatím nejas-
ný. „Na neurologii mi řekli, že pokud 
nastane samostatná chůze, že většinou 
přichází řeč. Přesně nikdo neví, jestli 
to přijde, nebo ne, jak se bude vyvíjet,“ 
naznačuje možné vize do budoucna. 
Největší oporou v péči o Nikolase 
byla mladé ženě její maminka, která 
ale před dvěma roky v pouhých 51 
letech zemřela na rakovinu. 

Teď jí nejvíc pomáhají kamarádky a 
další maminky s postiženými dětmi. 
S partnerem a otcem dítěte se před 
rokem a půl rozešli. 

V týdnu je Nikolas od rána do 
odpoledne ve stacionáři. Poté si ho 
maminka vyzvedne, společně reha-
bilitují a chodí na procházky. I tak je 
to fyzicky, psychicky i finančně velmi 
náročné. -zt-

Utkání 16. kola Národní ligy věno-
vali třebíčští Snipeři malému Nikola-
sovi Jarošovi. Derby pro Nikolase 
přišlo podpořit i hodně florbalových 
fanoušků, a tak byla výborná atmo-
sféra v hale na Hájku zaručena. 
Záštitu nad utkáním převzala a akci 
svojí přítomností podpořila i sená-
torka Hana Žáková. 

Po úvodním nástupu týmů, kte-

ré doprovodili malí Snipeříci, na 
hrací plochu, předali zástupci klu-
bu Snipers Třebíč rodičům malého, 
nemocného Nikolase symbolický 
šek na deset tisíc korun. 

Tuto sumu darují florbalisté rodi-
ně, na pomoc v její těžké životní 
situaci. Bohužel domácí Snipers Tře-
bíč podlehli Spartaku Pelhřimov 7:8 
v prodloužení. -zt-

SNIPEŘI pomohli rodině malého Nicolase. Foto: archiv klubu 

Třebíčští Snipeři předali darFlorbalisté pomáhají

Listopad loňského roku patřil na 
Katolickém gymnázium v Třebíči 
oblastnímu turnaji v pIšQworkách. 
Své síly přijelo poměřit šest týmů ze 
dvou třebíčských škol. O postup do 
krajského kola se utkali i účastníci 
loňského Grandfinále v Brně. 

Šestice týmů se rozlosovala do sku-
pin a boj o jediné postupové místo 
do krajského kola započal. Ve sku-
pině A se v prvním zápase utkaly 
týmy Italové a FIA. U vedlejšího sto-
lu soupeřily týmy MSE2 a Prokletí 
piškvorkáři. 

Druhý zápas patřil souboji mezi 
Italy a Pálenkáři a ve skupině B mezi 
MSE2 a Úsvitem. Poslední zápas 
ve skupinách proběhl mezi FIA a 
Pálenkáři a mezi Úsvitem a Pro-
kletými piškvorkáři. Do play-off se 
mohly probojovat pouze čtyři týmy. 
Těmi šťastlivci se staly týmy Úsvit, 
FIA, Pálenkáři a Prokletí piškvorká-

ři, všichni z Gymnázia Třebíč. „Roz-
loučili jsme se s týmy MSE2 a Italové 
ze Střední průmyslové školy Třebíč,“ 
informovala organizátorka turnajů 
Adéla Formanová.  

Po krátké pauze mohlo započít 
play-off. Atmosféra zhoustla a všich-
ni věděli, že už jde do tuhého. Přesto 
soutěžící neopustila radost ze hry, a 
zachovali si tak dobrou náladu. 

„Po prvním zápase už jsme vědě-
li, kdo se probojoval do bitvy o první 
místo – loňští finalisté z týmu Úsvit 
a jejich kolegové z týmu FIA. O třetí 
místo bojovaly týmy Pálenkáři a Pro-
kletí piškvorkáři. Napínavý souboj o 
první místo skončil remízou. Po roz-
střelu nakonec vyhrál tým Úsvit. Dru-
hé místo připadlo týmu FIA. Pomy-
slnou bronzovou medaili si odnesli 
Pálenkáři a čtvrté místo obsadili Pro-
kletí piškvorkáři,“ doplnila Forma-
nová.  -zt-

V gymnáziu zvítězil tým Úsvit

Nejstarší silniční závod v Třebíči 
„Klučovka“, který se tradičně koná 
vždy 31. prosince, není jenom o tou-
ze si zasportovat a dosáhnout co nej-
lepších výsledků, ale je i o pomoci 
druhým. Proto se hlavní pořadatel-
ka závodu, Zuzana McBain, rozhod-
la darovat výtěžek z letošního 39. 
ročníku závodu „Klučovka 2019“ 
na rozvoj Denního centra Barevný 

svět, které poskytuje sociální služby 
lidem s mentálním a kombinovaným 
postižením v Třebíči.

Dar ve výši pět tisíc korun předala 
McBain, společně se zástupkyní jed-
noho z partnerů závodu, Danielou 
Vilhelmovou z firmy FRAENKIS-
CHE CZ, osobně do rukou Petry 
Tučkové, ředitelky Barevného světa.

 -zt-

Organizátoři Klučovky 
věnovali dar Barevnému světu


