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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - 
Klubovna u rybníka „Babák“, kontakt 

Ing. Ladislav Tomáš, 
tel: 776 143 134

Konání akcí dle epidemiologic-
ké situace. Sledujte nařízení vlády. 
Informaci o konání si vždy předem 
ověřte.

4. 12., 11. 12., 18. 12. 2021 každý 
individuálně.

26. 12. 2021 Štěpánský pochod, 
vánoční výšlap, start v Třebíči na 
Karlově náměstí od sochy Cyrila a 
Metoděje v 8.30 hod, trasy 12, 18 
a 21 km. Společně po trase Třebíč - 
Lubí - Ptáčov - Hostákov (8 km). V 
Hostákově posezení s občerstvením, 
obdržení pamětních listů. Zpátky: 

a) do Vladislavi na vlak (+4 km), 
odjezd 12.09, 14.09, 16.09, b) přes 
Strážnici, kolem Klapůvky a Trnavy 
do Třebíče (+10 km), c) přes Vla-
dislav a Hluboček do Třebíče (+13 
km).

Od 12. 12. 2021 se mění jízdní řá-
dy. Následující odjezdy podle sta-
rých JŘ.

30. 12. 2021 Blatnice - Ohra-
zenice - Příštpo - Stříbrná hora - 
Myslibořice - Svatocheň (16 km) 
nebo Jaroměřice nad Rokytnou - 
Příložany - Myslibořice - Svatocheň 
(10 km). Odpoledne setkání v lese 
Svatochni u starobylého památného 
dubu. Odjezd autobusem z Třebíče 
AN v 8.00, 9.00. Návrat autobusem 
z Myslibořic v 16.20 / z Jaroměřic 
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Třebíčské noviny

Přijetí úspěšných sportovců na radnici se stalo v 
Třebíči hezkou tradicí. Starosta města Pavel Pacal a 
místostarosta Pavel Janata tentokrát mohli pozvat 
čerstvé mistry České republiky i Evropy a vítěze nad-
stavbové části nejvyšší baseballové soutěže, aby jim 
poděkovali za vzornou reprezentaci Třebíče.

Největší důraz klade baseballový klub Nuclears na 
mládežnické kategorie, v nichž vidí největší budouc-
nost tohoto sportu na Vysočině. Na radnici tak moh-
ly zamířit hned tři kategorie, které dovezly medaile z 
vrcholných republikových turnajů, a také reprezen-
tanti. Mezi nimi i Jakub Čevela a Pavel Jozek junior, 

letošní mistři starého kontinentu mezi kadety.
Za Českou republiku letos bojovali také další hráči 

Nuclears. Jakub Kliner došel s žákovskou reprezen-
tací až do finále mistrovství Evropy žáků a dovezl z 
Belgie stříbro. Lukáš Smejkal pak startoval na evrop-
ském šampionátu juniorů v Itálii a Lukáš Pacal sbí-
ral cenné zkušenosti s reprezentací do 23 let na mis-
trovství světa v Mexiku, kde hned na úvod český tým 
senzačně porazil domácí výběr, který na šampionátu 
obhajoval titul.

Seniorský tým Třebíče na radnici tentokrát zastu-
poval americký trenér Jeff Barto a tři mladí odcho-

vanci třebíčského klubu s reprezentačními zkuše-
nostmi. Muži byli letos asi nejblíž k postupu do 
play-off extraligy. Přestože jim nakonec do nejlepší 
šestky chybělo jen pár vítězství, v následující nad-
stavbové části o udržení nejvyšší soutěže jasně pro-
kázali své kvality, když vyhráli všechna utkání a stali 
se jejími jasnými vítězi.

O budoucnost baseballu ve městě se sportovní 
manager klubu a trenér mistrů ČR v kategorii star-
ších žáků Pavel Jozek nebojí. Do úspěšných týmů zve 
i nové zájemce. K dispozici jim budou kvalitní trené-
ři i moderní zázemí sportovního areálu Na Hvězdě.  

ÚSPĚŠNÉ baseballisty klubu Třebíč Nuclears přijali na radnici starosta města Mgr. Pavel Pacal a místostarosta Ing. Pavel Janata. Mezi pozvanými hráči nechyběli 
medailisté z domácích šampionátů včetně mistrů ČR, reprezentanti v čele s mistry Evropy mezi kadety, ani zástupci mužů, kteří uhájili pro Třebíč účast v nejvyšší base-
ballové soutěži. Foto: Tomáš Kliner

Úspěšné baseballisty přijal starosta

vlakem v 16.31, 18.38 nebo busem v 
16.30, 17.35, 18.35.

31. 12. 2021 Na Pekelňák – každý 
individuálně.

31. 12. 2021 Výstup na Javořici s 
Vlastou Javořickou „Za studenský 
knoflík“, turistický pochod, start 

libovolný. Každý si volí začátek pod-
le sebe - Horní Cerekev, Horní Ves, 
Jihlávka, Řásná, Mrákotín, Studená, 
Telč, Světlá. Cíl vrchol Javořice 12.00 
- 15.00 hodin (občerstvení, pamětní 
list, knoflík). Odjezd vlakem z Třebí-
če hl. n. v 6.50, 8.50. Návrat z Janštej-
na autobusem v 14.20, 15.19, 16.20 
a v Batelově přestup na vlak. -zt-

Symbolický rámec mají výsledky 52. 
ročníku Běhu Libušiným údolím. Jas-
ným vítězem hlavního závodu, který 
se běhá jako Memoriál Milana Wer-
la, se stal svěřenec Jana Nechvátala 
David Nezveda. Davidův trenér byl 
účastníkem hned prvního ročníku 
Běhu Libušiným údolím a jeho dru-
hý ročník také vyhrál. V té době už byl 
několikanásobným vítězem nejstarší-
ho třebíčského závodu, Běhu Loren-
zovými sady. 

Nikdy však nemohl nastoupit ke 
zbývajícímu ze tří nejtradičnějších 
místních běhů, k Velké ceně města 
Třebíče. Ta měla v době jeho aktivní 

činnosti dlouholetou pauzu a to, že 
se od r. 1995 zase běhá, je také jeho 
zásluha. I díky němu se tak Nezveda 
mohl letos v létě zapsat mezi její vítě-
ze, a když teď přidal i skalp v Libuši-
ně údolí, zbývá mu k dobytí třebíčské 
běžecké trojkoruny vyhrát na jaře také 
v Lorenzových sadech.

Milana Werla, někdejšího závodníka 
a později dlouholetého organizátora 
třebíčské atletiky, jehož jméno závod 
připomíná, by možná víc než výkony 
nejlepších zajímalo obsazení mládež-
nických kategorií. Kdo letošní sou-
peření nejmladších běžců a běžkyň v 
Libušině údolí sledoval, musel by mu 

potvrdit, že o budoucnost třebíčské 
královny sportů netřeba mít obavy.

Z výsledků 52. ročníku Běhu 
Libušiným údolím: Memoriál 
Milana Werla na 4,5 km: Muži: 1. 
Nezveda (Spartak Třebíč) 17:38, 2. 
Koukal (Přibyslavice) 19:10, 3. Bohu-
slav 22:21. Ženy: 1. Burešová 21:53, 
2. Davídková 27:48. Žáci 1600 m: 
1. Dobrovolný (všichni Spartak Tře-
bíč) 5:44, 2. Zmrhal (Velké Meziříčí) 
5:57, 3. Zásměta 6:05. Žákyně 1600 
m: 1. Mikulášová 6:31, 2. Kulhánko-
vá 6:43. Ml. žáci 1200 m: 1. Doležal 
4:55, 2. Zima 5:11, 3. Vohlídka 5:39. 
Ml. žákyně: 1. K. Radvanová 2:26, 

2. Meschková 2:36, 3. M. Radvano-
vá 2:39 (všichni Spartak Třebíč). Pří-
pravka: St. hoši 600 m: 1. Mikuláš 
(Hostákov) 2:08, 2. Sedlář (Spartak 
Třebíč) 2:11, 3. Kopuletý (Náměšť 
nad Oslavou) 2:17. St. dívky 600 m: 
1. 1. Janková (Spartak Třebíč) 2:12,2. 
Rousková 2:26. Ml. hoši 400 m: 1. 
Kuna (Náměšť nad Oslavou) 1:33, 
2. Meschka (Spartak Třebíč) 1:37, 3. 
Krumpholz (Náměšť nad Oslavou) 
1:43. Ml. dívky 400 m: 1. Kotaso-
vá 1:31, 2. Velebová 1:37 (obě Spar-
tak Třebíč), 3. Běhalová (Náměšť nad 
Oslavou) 1:39. Milan Zeibert

David Nezveda vyhrál Memoriál Milana Werla


