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

tel : 776 143 134

Vzhledem k současné epidemiologické situaci 
vycházky a akce budou na individuálních domlu-
vách jednotlivců. Informace o následujících 
akcích si předem ověřte u pořadatelů nebo navš-
tivte www.kct-trebic.webnode.cz

6. 2. 2021 Zimním Podoubravím, turistický 
pochod v Sobíňově, cíl v hospodě u Štefana, tra-
sy pěší a lyže vlastní nebo od pořadatelů, 15 a 20 
km. Trasu si volíme ze Sobíňova podle pořadate-
lů nebo a) z Chotěboře údolím Doubravy 10 km, 

b) z Chotěboře přes Libice a Sloupno 21 km, c) z 
Vítanova přes Veselý kopec a Údavy 17 - 19 km, 
d) z Přibyslavi přes Žižkovu mohylu a Havlíčko-
vu Borovou 21 km. Stačí příchod do cíle. Odjezd 
vlakem z Třebíče hl. n. v 6.15 / z Boroviny v 6.18. 
Návrat vlakem ze Sobíňova v 15.26.

13.- 17. 2. 2021 Zimní přejezd Jizerských 
hor, akce vhodná pro běžkaře, ubytování na lůžku 
a polopenze je na osadě Jizerka - Stará Pila. Jedná 
se o 1denní túry. Trasy v NE, PO a ÚT 10 až 30 
km: Orle - Jizerský Stog - Smrk - Jizerka, Souš - 
Protržená přehrada - Knajpa - Jizerka, Jelení stráň 
- Smrk - Smědava – Jizerka. Odjezd vlakem v SO z 
Třebíče v 4.46 přes Jihlavu do Kořenova, pak 7 km 
na lyžích na Jizerku, zpět ve ST vlakem z Kořeno-
va v 10.04.

14. 2. 2021 Za svatým Valentýnem, turistická 
vycházka KČT Čeřínek, start v 11 hodin v Ran-
tířově, cíl kaplička Rounek, trasa 10 km. Odjezd 
vlakem z Třebíče hl. n. v 9.15 / z Boroviny v 9.18 
(přestup Jihlava). Návrat vlakem z Rantířova v 
13.08, 17.08 (přestup Jihlava), 14.49 (přestup 
Kostelec).

21.- 24. 2. 2021 Šumava v okolí Prášil, auto-
busový výlet vhodný pro běžkaře, ubytování v 
chatě KČT v Prášilech u Železné Rudy. Stravo-
vání: polopenze. Odjezd z Třebíče v 7.00 hod. 
od AN. Ne: Pláně - Churáňov - Horská Kvilda - 
Modrava, Po: sedlo pod Špičákem (Gerlova Huť) 
- jezero Laka (nebo Zhůří) – Prášily, Út: Prášily - 
Poledník (1315 m) - Javoří pila - Srní, St: Modra-
va - pramen Vltavy - Knížecí pláně – Kvilda. -zt-

Turistika

6. 2. sobota  MUDr. Bartoňková Olga  Vltavínská 1346  Třebíč 568 808 274
7. 2. neděle  MUDr. Bednářová Marie  Zdislavina 11  Třebíč  568 824 359 
13. 2. sobota  MDDr. Bělková Anna  JemDent s.r.o., Budějovická 1192  Jemnice  606 035 265
14. 2. neděle  MUDr. Blažek Ivan  Komenského nám. 30  Jaroměřice  568 440 495
20. 2. sobota  MDDr. Blažek Jan  STRONG DENT s.r.o., Sv. Čecha 840/39  674 01 Třebíč  568 844 002
21. 2. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898  Náměšť n. Oslavou   568  620 248
27. 2. sobota  MUDr. Cafourek Jiří  Vltavínská 1346   Třebíč  568 843 787
28. 2. neděle  MUDr. Machová Eva  Husova 898  Náměšť n. Oslavou   568  620 248

Služby LSPP stomatologické na ÚNOR 2021
sobota, neděle, svátek: 9-12 hodin

Rok 2020 byl velmi speciálním 
rokem pro Klučovku, běh z Třebí-
če na Klučovskou horu. Akce slavi-
la jubileum, 40. výročí. Pořadatelé 
proto chtěli připravit ojedinělý pro-
gram. 

„Veškeré přípravy bohužel přerušil 
covid-19 a organizátoři prožívali vel-
ké zklamání, že nemohli udělat tento 
speciální ročník v běžném režimu,“ při-
znala hlavní organizátorka Zuzana 
McBain. 

„Na druhou stranu se nám nechtělo 
jen nečinně přihlížet a čekat, co bude. 
Proto se pořadatelé Klučovky rozhod-
li, že zkusí udělat tento oblíbený závod 
virtuálně. Byla to velká výzva, protože 
nikdo na Třebíčsku ještě žádný virtuál-
ní závod nepořádal,“ netajila McBain.

Pořadatelé měli obavy, jak vše 
zvládnou a jak tuto změnu přijmou 
příznivci tohoto závodu. Byli ale 
mile překvapeni z pozitivních ohlasů 
na tuto novinku. Letos se nově moh-
li závodu zúčastnit i chodci na tra-

tích pět a deset kilometrů. 
To přivítali nadšenci s velkým 

úspěchem. Závod byl virtuální, tak 
se ho mohli zúčastnit sportovci z 
celé České republiky. Stal se dokon-
ce i mezinárodní, protože se ho 
zúčastnili sportovci až z daleké 
Austrálie - Gold Coast. 

„Účastníci se přihlásili z Prahy, 
Opavy, Znojma, Teplic, Klatov a dal-
ších míst z celé České republiky, ale 
srdce Klučovky stále tlouklo v Třebíči. 
Závodu se zúčastnilo celkem přes 170 
sportovců,“ informovala McBain. 

Doplnila, že nejmladšímu bylo 4,5 
roku a nejstaršímu přes 70 let. „Jsem 
moc ráda za všechny organizátory, že 
jsme tradici nepřerušili a že se závod 
setkal s kladným ohlasem ze strany 
účastníků. Při letošním 41. ročníku nám 
snad budou přát okolnosti, abychom se 
setkali na tomto závodu v již normál-
ním nastavení s tradičním svařákem 
a česnečkou,“ dodala organizátorka 
Zuzana McBain.

Tradiční Klučovka se uskutečnila 
virtuálně a účastnili se jí i chodci

ANI VIRTUÁLNÍ Klučovka nepoka-
zila účastníkům dobrou náladu.

 Foto: archiv pořadatelů

Členové třebíčského skautu přišli v závěru loňského 
roku s nabídkou pomoci městu v boji proti covidu-19. 
Konkrétně nabídli pravidelnou dezinfekci veřejných 
prostor v domech s byty se zvláštním určením v ulicích 
Koutkova, Fr. Hrubína a Myslbekova, které vlastní měs-
to Třebíč.

„Dezinfekce probíhá i v rámci úklidu těchto budov, ale 
protože zde bydlí zejména riziková skupina obyvatel, pomoc 
skautů v domovech přijali s nadšením,“ popsal pomoc 

skautů místostarosta města Miloš Hrůza.
Město dodalo dezinfekci i potřebné ochranné pomůc-

ky. Od listopadu probíhá pomoc pravidelně a je znát, že 
se nemíjí účinkem. Také díky ní bylo v těchto zařízeních 
zaznamenáno jen minimum případů onemocnění.

„Skautům patří veliké poděkování. Svým přístupem a 
konáním tak naši skauti bezezbytku naplňují třetí bod své-
ho desatera, které zní, skaut je prospěšný a pomáhá jiným,“ 
doplnil Miloš Hrůza.  -zt-

Led Na Hvězdě 
je záchranou

Nedávno otevřenou ledovou plochu 
Na Hvězdě si mohli zájemci o veřej-
né bruslení pořádně užívat jen pár 
dní, než přišlo zpřísnění anticovido-
vých opatření. I za současných vlád-
ních nařízení ale stále zůstává poslední 
záchranou pro krasobruslařky a hoke-
jisty, kteří na krytých zimních stadio-
nech nemůžou trénovat vůbec.

„Zájem o bruslení Na Hvězdě je od ote-
vření areálu opravdu velký. Z měsíce pro-
vozu jsme ale mohli nabídnout veřejné 
bruslení za symbolickou částku 50 korun 
na hodinu bohužel jen sedm dní. To ješ-
tě platilo omezení na maximální počet 
50 osob,“ říká Jan Urbánek, předseda 
baseballového klubu Třebíč Nuclears, 
který ledovou plochu na okraji Třebíče 
provozuje. 

Ještě před Vánocemi se ale epidemio-
logická situace v zemi zhoršila tolik, že 
limit padesáti osob byl nejdříve snížen 
na šest a následně až na dvě osoby 
bruslící v jednom sektoru.

„Najednou jsme stáli před otázkou, 
zda provoz přerušit, nebo jej přizpůsobit 
tak, abychom splnili všechny podmínky. 
Nakonec jsme se rozhodli jít cestou sou-
kromých pronájmů a jsme rádi, že tak 
můžeme alespoň trochu pomoct spor-
tovcům, kteří by jinak nemohli trénovat 
vůbec,“ popisuje další vývoj situace 
Urbánek.

„Cena dva tisíce korun za hodinu pro-
nájmu bohužel odráží provozní náklady, 
které jsou neúprosné. Abychom udělali 
bruslení dostupnější, snažíme se alespoň 
formou speciálních akcí cenu pronájmu 
na vybraná časová okna občas snížit,“ 
dodává Jan Urbánek. -zt-

Průzkum zjistí 
stav střechy

Podrobný průzkum, kompletní sta-
tické posouzení střechy včetně změn 
zatížení souvisejících s plánovanou 
revitalizací zimního stadionu a zpraco-
vání prováděcí studie rozhodla zadat 
třebíčská rada města. Akce si vyžádá 
asi 600 tisíc korun. Starosta Pavel Pacal 
připustil, že průzkum má dopodrobna 
zjistit stav střechy v souvislosti s pláno-
vanou opravou areálu. 

Připomněl, že město má z minulos-
ti se střechou neblahé zkušenosti. Při 
jejím pádu na ledovou plochu došlo i 
k úmrtím. Projektovou dokumenta-
ci bude mít město k dispozici v první 
polovině roku 2021. S realizací město 
plánuje možnost využití dotace.  -zt-

Pandemii si vzali za své i skauti, 
poděkoval jim místostarosta Hrůza


