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Třebíčské noviny

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

tel : 776 143 134

5. - 8. 3. 2020 Krkonoše, Dvorská 
bouda, autobusový výlet, ubytování 
s polopenzí. Nadmořská výška cha-
ty 1330 m dává ideální podmínky pro 
hřebenové túry (okolo vede 43 km 
Krkonošské magistrály). Chata je 4 
km od Luční boudy, 6 km od Sněžky. 
Zavazadla vyveze rolba. Odjezd z Tře-
bíče v 6.00 hod.

7. 3. 2020 Vysoké Popovice - Pří-
bramský mlýn - kolem říčky Habři-
na - Zastávka u Brna (9 km). Odjezd 
vlakem z Třebíče hl. n. v 7.44 / z Boro-
viny v 7.38. Návrat vlakem ze Zastávky 
u Brna v 13.13, 15.13.

14. 3. 2020 Třebíč, MHD u 
Kuchyňky - Zámiš – NS Bažantnice 
(4,5 - 6 km), oheň, opékání vlastních 
buřtů. Zpět po cyklo do Třebíče (5 
km) nebo přes Padrtův mlýn do Třebí-
če (7,5 km) nebo statek do Petrovice / 

Okříšky (4,5 / 6,5 km). Odchod z Tře-
bíče od MHD Kuchyňka v 9.30 hodin. 
Příchod do Třebíče nebo odjezd z Pet-
rovic v 15.18 bus, z Okříšek v 12.53 R, 
13.26 os, 14.42 bus, 14.53 R.

14. 3. 2020 Z Husovic do Husovic, 
turistický pochod v Brně, start Brno 
- Husovice, sokolovna Dukelská 37, 
trasy pěší i cyklo 15 - 50 km vedou 
kolem Svitavy na Těsnohlídkovo 
údolí, do Bílovic, k jeskyni Pekárna, 
do přírodního parku Údolí Říčky a 
kopec Hády. Odjezd vlakem z Třebí-
če hl. n. v 5.50, 7.08, 7.44 / z Borovi-
ny v 5.45, 7.38. Návrat vlakem z Brna 
v 13.41, 14.44, 15.41, 16.44, 17.41.

21. 3. 2020 Zahájení jarní turis-
tické sezony v oblasti KČT Vyso-
čina – Pelhřimov, autobusový výlet. 
Od 8.00 hodin bude na Masarykově 
náměstí hrát hudba se závěrečným 
velkým koncertem Božejáků. V 9.00 
hodin slavnostní zahájení. Budou 
otevřeny všechny pelhřimovské kos-
tely s průvodci, všechna muzea a věž 
kostela sv. Bartoloměje. Na Křemeš-

níku je pak rozhledna, kostel a stu-
dánky. Třešničkou je návštěva ekolo-
gické farmy bylin v Útěchovičkách u 
Šulců. Trasy pěší 5 - 40 km. Odjezd 
autobusem z Třebíče v 6.20, návrat z 
Pelhřimova v 17.00.

27. - 29. 3. Jarní Vysočinou, 
turistický pochod v Havl. Brodě, 
starty a cíle MÚ V Rámech (Havl. 
Brod) a restaurace Na Hradbách 
(Světlá nad Sázavou), trasy pěší v10 
– 50 km vedou na Lipnici nad Sáza-
vou, Poděbaby a Krásnou Horu. 
Účast možná na jeden den, více dní 
nebo přespání. Odjezd vlakem z Tře-

bíče hl. n. v 6.17, 6.50 / z Boroviny 
v 6.20. Návrat vlakem z Havl. Brodu 
v 14.13, 16.03, 18.03.

28. 3. 2020 K prameni Jevišovky: 
Moravské Budějovice (start v 10.00 
u koupaliště) - Kosová - Hrachovec 
- Komárovice - pramen Jevišovky 
- Budkov (17 km). Odjezd vlakem 
z Třebíče hl. n. v 8.17 / z Boroviny 
v 8.20 / ze Starče v 9.12 nebo auto-
busem z Třebíče v 8.45. Z cíle z Bud-
kova do Mor. Budějovic na nádraží 
ČD je zajištěn autobus. Návrat vlakem 
z Mor. Budějovic v 16.23, 18.23, auto-
busem v 16.10. -zt-

Turistika

Druhý ročník plaveckých závodů 
pro osoby s mentálním a kombino-
vaným postižením PlavčoCup 2020 
se konal v úterý 4. února v Aquapar-
ku Laguna v Třebíči. Tyto závody 
organizuje třebíčské Denní centrum 
Barevný svět ve spolupráci s Radkou 
Bártovou z  Plaveckého oddílu Lagu-
na Třebíč. 

Závodů se zúčastnilo 48 plavců, 
kteří reprezentovali šest organizací 
z Třebíče, Jihlavy, Humpolce, Hav-
líčkova Brodu a ze Střelic. Závodi-
lo se volným stylem na 33 metrů ve 
čtyřech kategoriích – muži plavci 
a neplavci a ženy plavci a neplavci. 
Zvláštní kategorie, která měla u plav-

Na Laguně závodili handicapovaní

ZÁVODY v třebíčském aquaparku se vydařily.  Foto: archiv pořadatelů

Dobou bronzovou je pro atlety Spar-
taku Třebíč prozatím letošní seriál 
halových mistrovství republiky. O prv-
ní se postaral vícebojař Adam Havlí-
ček, jemuž trenér Kliner předpověděl 
medaili hned po jeho vítězství na mis-
trovství Moravy a Slezska. Předpověď 
to byla správná, vyšla však až v hodině 
dvanácté. 

Po prvním dnu byl totiž Adam až šes-
tý, přestože si zlepšil osobní maximum 
ve skoku dalekém na 630 cm. Ztrátu 
začal snižovat až druhý den ve skoku o 
tyči, při kterém se zlepšil o rovných 40 
cm, takže je výkonem 410 cm v nece-
lých šestnácti letech šestým nejlepším 
tyčkařem stoleté třebíčské historie 
za Sýkorou (460), Gabrielem (440), 
Trojanem,  Veselým a právě Klinerem 
(všichni 420) Před závěrečným kilo-
metrem ztrácel na medailovou pozi-
ci necelých 50 bodů, které stáhl, když 
trať zaběhl opět v osobním rekordu 
(2:46,23 min) a jako vůbec nejrych-
lejší ze všech závodníků. V pětiboji 
žákyň skončila osmá Denisa Zahrád-
ková, když si zlepšila osobní maxima 
ve všech disciplínách.  

Osobní rekordy pršely i účastníkům 
MČR juniorů a dorostu. Vícebojař-
ským bronzem odměněný Adam se 
v dálce zlepšil na 641 cm, což zname-
nalo šestou příčku, čtvrtkař Michal 
Krátký byl osobním maximem 50,14 
s pátý a překážkář Ondřej Veselý za čas 
8,28 s šestý. Medaili ze svého halového 
maxima 1:54,37 min vytěžil v katego-
rii juniorů osmistovkař Tadeáš Janík, 
jehož připravuje trenér Jan Nechvátal. 

Třetí bronz už téměř držel v ruce 
koulař Tomáš Vilímek při MČR mužů 
a žen. Před závodem bylo zřejmé, že se 
nemůže rovnat borcům z Dukly Staň-
kovi (21,18) a Novákovi (19,02), ale 
trenér Kliner věřil, že se porve o třetí 
místo s olomouckým Héžou, který ho 
nedávno nevídaným zlepšením při-
pravil o titul mistra Moravy a Slezska. 
Tentokrát se dlouho zdálo, že se role 
obrátí. 

Tomáš dal druhým pokusem 17,13 
m a ve čtvrtém se zlepšil na 17,17 m, 
což byly jeho dva nejlepší vrhy. Héža 
měl před posledními pokusy vrženo 
16,86 m a zdálo se, že už se výraz-
ně nezlepší. Opak byl pravdou: vrh 

na značku 17,39 m znamenal pro něj 
bronz a na Vilímka, jehož posled-
ní dva pokusy skončily mimo výseč, 
zbyla ošklivá medaile z brambory. Ješ-
tě odvážněji se pustil od boje čerst-
vý medailista z MČR juniorů Tade-
áš Janík. Pokusil se o postup do finále 
časem, první čtvrtku měl za 54,41 s, 
ale v závěru rozběhu mu došly síly a 
skončil celkově čtrnáctý. 

 Z výkonů atletů Spartaku Třebíč: 
MČR ve vícebojích v hale Otaka-
ra Jandery ve Stromovce: Sedmi-
boj dorostenců: 3. Havlíček 4811 
(7,71 – 630 – 12,31 -180 – 8,71 – 410 
– 2:46,23). Pětiboj žákyň: 8. Zahrád-
ková 3119 (9,34 – 147 – 10,10 – 477 – 
2:32,87). MČR juniorů a dorostu ve 
Vítkovicích: Dorostenci: 200 m: 12. 
Veselý 22,97. 400 m: 5. Krátký 50,14. 
800 m: 11. Trojan 2:03,26. 60 m př: 
6. Veselý 8,28, 10. Havlíček 8,55. Dál-
ka: 6. Havlíček 641. Tyč: 9. Havlíček 
405. Junioři: 400 m: 18. Kühwegová 
59,79. 800 m: 3. Janík 1:54,37. MČR 
mužů a žen ve Vítkovicích: 800 m: 
14. Janík 1:56,60. Koule: 4. Vilímek 
17,17. Milan Zeibert

Havlíček a Janík na MČR bronzoví

Česko - rakouské 
otužování

V sobotu 22. února. 2020 se usku-
tečnilo první setkání Česko - rakous-
kých otužilců, který zorganizoval 
Klub ledních medvědů - Třebíč, 
nedaleko našich hranic v Drosen-
dorfu. Ten z velké části obtéká řeka 
Dyje a tam se nachází starobylá plo-
várna s příznačným názvem Sebasti-
an Kneipp-Platz. 

Tak jako u nás byl známý zaklada-
tel vodoléčby Vincenz Priessnitz, tak 
v německy mluvících zemích to byl 
farář Sebastian Kneipp. Byl to prá-
vě on, který svoje poznatky sepsal a 
vydal knihu o životosprávě a přízni-
vých účincích otužování, s kterými 
seznámil širokou veřejnost.

Městský úřad nám poskytl několik 
publikací v němčině o našem městě, 
které jsme předali rakouské straně a 
pozvali je samozřejmě k nám. Vzhle-
dem k tomu, že po změně režimu v 
roce 1989 se u nás začala propagovat 
a vyučovat především angličtina, tak 
jsme se neobešli bez tlumočníka, z 
kterého se nakonec vyklubal i vyni-
kající muzikant, který se navíc posta-
ral o skvělou atmosféru. I když jsme 
byli početně ve velké převaze, bylo 
stanoveno datum dalšího setkání na 
příští rok  na den 20. února 2021 s 
tím, že budou pozvání otužilci z celé-
ho Rakouska.  Zdeněk Mikoláš

ců s hendikepem veliký úspěch, pak 
byla určena pracovníkům pozvaných 
organizací, kteří závodili na pade-
sát metrů s plaveckými pomůcka-
mi, které jim však více než pomůcky 
sloužily jako překážky. 

Po vyhlášení nejlepších plavců 
v jednotlivých kategoriích a po pře-
dání pamětních medailí a diplomů 
všem účastníkům závodu se všichni 
společně přesunuli do zábavní zóny 
a užili si zde všechny atrakce, které 
Aquapark Laguna nabízí.  -zt-


