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

tel : 776 143 134

Konání květnových akcí je závislé, 
zda bude uvolněna epidemiologická 

situace. Informaci o konání
 si vždy předem ověřte

 u pořadatelů nebo navštivte
 www.kct-trebic.webnode.cz.

1. 5. 2021 Májové toulání k 
Pelestrovské hospůdce, turistic-
ký pochod, start libovolný, cíl 10.00 
- 16.00 hodin Pelestrovská hospůd-
ka. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 
6.15, 7.15, 8.50 / z Boroviny v 6.18, 
7.18, 8.29. Návrat vlakem z Havl. 
Brodu v 14.03, 15.05, 16.03, 17.05.

8. 5. 2021 Po stopách Josefa 
Toufara do středu ČR, turistic-
ký pochod, trasa libovolná, mezi 
9.30 a 15.00 hod. je třeba projít přes 
Číhošť. Doporučujeme navštívit 
střed ČR v Číhošti, kostel a pomník 
pátera Toufara, stanici ochrany fauny 
v Pavlově a projít si Stvořidla (trasy 
15 - 22 km). Odjezd vlakem z Třebí-
če hl. n. v 6.15, 7.15, 8.50 / z Borovi-

ny v 6.18, 7.18 do Smrčné, Vilémo-
vic nebo Světlé n.S. Návrat vlakem z 
Leštiny v 14.25, 16.25.

8. 5. 2021 Putování hornickým 
krajem, turistický pochod v Zbýšo-
vě, start v Městském kulturním cen-
tru 7.30 - 9.30 hod., trasy pěší 8, 10, 
20 a 32 km, cyklo 10 až 50 km. Trasy 
vedou přes bývalé doly Ferdinand, 
Simson, Kukla a kolem vodojemu. 
Odjezd z Třebíče vlakem z hl. n. v 
7.44 / z Boroviny v 6.29, do Zastáv-
ky, pak do Zbýšova 4 km pěšky. 
Návrat vlakem ze Zastávky v 13.13, 
15.13, 17.13.

9. 5. 2021 Pohádkový les, dob-
rodružná cesta pro děti a rodiče v 
Hněvkovicích, začátek v 13.00 hod. 
na závodišti Zlatá podkova, trasa 3 - 
6 km. Doprava vlastními auty.

15. 5. 2021 Jarní Eurovýšlap 
Retz - Znojmo, turistický pochod, 
start v Retzu na Nové Radnici 8.00 - 
10.00 hod., cíl ve Znojmě na nádvo-
ří hradu. Hlavní 18 km trasa vede 
vinohrady na Heiliger Stein, Hnani-
ce a Havraníky s odbočkou na Šobes. 
Odjezd vlakem ze Starče v 7.12 (bus 
do Starče z Třebíče v 6.47 z AN), 
ze Znojma autobus pořadatelů do 
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Retzu. Návrat ze Znojma vlakem v 
15.38, 17.38.

15. 5. 2021 Pochod Praha - Prči-
ce, turistický pochod, start na mno-
ha místech, cíl Prčice, startem tras je 
Praha (70 km), Týnec (42), Pikovi-
ce a Čerčany (50), Benešov a Bechy-
ně (44), Bystřice (35), Olbramo-
vice (33), Votice (30, dětská 23), 
Střezimíř (dětská 23), Tábor (40 a 
30), Mladá Vožice (35), Sedlčany a 
Petrovice (30), Milevsko (40 a 31). 
Odjezd z Třebíče individuální.

16. 5. 2021 Po jihlavských sto-
pách Gustava Mahlera, jeho rodi-
ny a přátel, tematická vycházka s 
výkladem, start 14.00 hod. Park Gus-
tava Mahlera Jihlava (2 km). Odjezd 
z Třebíče autobusem v 12.20 nebo 

vlakem z hl. n. v 12.50. Návrat z Jih-
lavy vlakem v 15.43, 16.26, 17.43, 
18.26, autobusem v 17.15, 18.25.

22. 5. 2021 Teslácký šotek, turis-
tický pochod v Jihlavě, start od vrát-
nice Tesly, trasy pěší 12 až 50 km, 
cyklo 17 až 80 km. Odjezd vlakem 
z Třebíče hl. n. v 6.15, 7.15, 8.50 / z 
Boroviny v 6.18, 7.18, 8.29. Návrat 
vlakem z Jihlavy v 13.43, 14.26, 
15.43, 16.26, 17.43 .

26. 5. 2021 Cesta pohádkovým 
lesem, Jihlava, pro děti a rodiče, 
začátek v 14.00 hod. zatím nezná-
mo kde, trasa 4 km. Odjezd z Třebí-
če vlakem z hl. n. v 12.50 / z Boro-
viny v 12.37. Návrat z Jihlavy vlakem 
v 16.26, 17.43, 18.26, autobusem v 
18.25. -zt-

Příprava nového ročníku běhu 
na Klučovskou horu, který se 
pravidelně koná poslední den 
v roce, podle pořadatelky Zuza-
ny McBain již začala. 
� Antonín Zvěřina

Začala v Třebíči vůbec běžecká 
sezona?

Omezení stále platí a všichni orga-
nizátoři vyčkávají. Uvidíme, co 
letošní rok přinese. Mám výhodu, 
že tradiční běh Klučovka se koná až 
na sklonku roku, jedná se o poslední 
závod v roce, takže máme na přípra-
vu a rozhodování nějaký čas. Podle 
situace  populární běh připravíme. 
Abychom nikoho neohrozili a všich-
ni si to v rámci možností užili. 

Plánujete variantu s přímou 
účastí běžců i běh virtuální, jako 
se konal v loňském roce?

Náš virtuální závod byl první na 
Třebíčsku. Už jsme zjistili, co to 
obnáší. Máme hodně cenných zku-
šeností, takže si ponecháváme i tuto 
možnost. Virtuální závody už se 
pořádají po celé České republice i 
v zahraničí. My jsme se stali v tomto 
ohledu průkopníky. 

Máte ohledně pořádání sportov-
ních podniků nějaký tajný sen?

Těch by bylo hodně, ale zatím se 
věnuji hlavně přípravě Klučovky. 
Mám malé děti, takže počkám, až 
trochu povyrostou, a pak uvidím. 
Abych to upřesnila, mám dvě dcer-
ky, dvojčata. Nyní je jim čtyři a půl 
roku. 

Zúčastnily se už nějakého závo-
du?

Byly to nejmladší účastnice loň-
ského jubilejního ročníku Klučovky. 
S tatínkem absolvovaly pětikilomet-
rovou trať pěšky. Manžel mi přiznal, 

že děvčátka bolely nožičky. Takže 
musel jim naplánovat i nějakou pře-
stávku, ale trasu opravdu absolvovala. 

Takže maminka jim plánuje 
sportovní budoucnost?

Byla bych ráda, aby se sportu věno-
vala, ale nechám to přece jen na nich. 
Baví je také zpívání, tancování, jsou 
členkami třebíčské organizace Soko-
la, i to je moc baví. Jedná se o cvičení 
s dětmi. Vede nás paní Krupičková 
a už se těšíme, až opadnou opatře-
ní, abychom se mohli sejít venku na 
sokolském stadionu. 

Manžel se také věnuje sportu?
On je vášnivý cyklista a také 

hudebník. Od osmi let hraje na saxo-
fon a nyní působí v Třebíči v několi-
ka skupinách, například se skupinou 
Pavla Hlaváče. Trénuje i s kamará-
dem Geraldem Clarkem, to je Jiho-
afričan bydlící v Třebíči. Ten patří i 

mezi třebíčské otužilce. 

A jak je to s tréninkem u vás?
U mě se jedná o takové udržova-

cí sportování, dodržuji opatření a 
s kamarádkou, která se pravidelně 
testuje, společně běháme. Trénin-
ky se nekonají, spousta sportovců se 
věnuje tréninkům individuálně. 

Je nějaký běh, který byste chtěla 
absolvovat?

Je to samozřejmě maratón, což je 
meta mnoha běžců. Chtěla jsem ho 
stihnout do věku 40 let, což se mi 
nepodařilo, tak snad se mi to podaří 
ve vyšší věkové kategorii.  

Máte v Třebíči běžecké vzory?
Myslím si, že Třebíč je hodně spor-

tovní město, vzorů by se našlo víc. 
Pavel Kratochvíl, který mi pomáhá 
i s přípravou Klučovky, je mistrem 
České republiky ve veteránech. Loni 

ORGANIZÁTORKA běhu na Klučovskou horu Zuzana McBain se svými dcer-
kami. Foto: archiv Zuzany McBain

Běh Klučovka se uskuteční i letos 
� První virtuální závod na Třebíčsku v 
roce 2020

� V roce 2020 slavila Klučovka 40. 
výročí od založení

� Nejstarší účastník: chůze Bořek 
Herzán r. 1950, běh 10 km Arnošt 
Koreš r. 1950

� Nejmladší účastníci: chůze Jessie a 
Fifi McBain r. 2016, běh Tobiáš Palát 
r. 2012

� Celkem účastníků 172, z toho 
běželo 104 a šlo 68

� Účastníci byli z celé ČR: Litohoř, 
Svatý Jan p. Skalou, Frýdek Místek, 
Brno, Bystřice n. Pernštejnem, Ivan-
čice, Čučice, Svojkovice, Novosedly a 
celý okres Třebíč

� Nejvzdáleněšjí účastníci byli z Aus-
trálie: Gold Coast

Silvestrovský běh 
na Klučovku 2020

mu bylo šedesát let. Arnošt Koreš 
patří také k velkým legendám, ten 
oslavil minulý rok sedmdesátiny. 

Myslíte si, že omezení přispěla 
k většímu sportování u lidí?

Sama si toho všímám, lidé chodí 
víc na procházky, běhají. A nesmím 
zapomenout na rozvoj otužová-
ní v ledové vodě. Třebíč má mnoho 
možností ke sportování. A přírodní 
parky jsou nedaleko centra. 

A co říkáte na sportovní okruh u 
Bažantnice?

Byla jsem tam, je to moc přínos-
ný počin. Město zaslouží velkou 
pochvalu, že ho zbudovalo.  


