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

Ing. Ladislav Tomáš, 
tel: 776 143 134

1. 5. 2022 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 
6.50, 7.15, 8.50 / z Boroviny v 7.18, 
8.28. Návrat vlakem z Havl. Brodu v 
14.03, 15.05, 16.03, 17.05.

7. 5. 2022 50 let KČT Šlápo-
ty Hněvkovice, slavnostní setká-
ní v Humpolci. Dopoledne vlast-
ní vycházka, ve 13 hod. vernisáž v 
knihovně Humpolec, v 14.30 hod. 
slavnostní setkání pod záštitou 
M. Vystrčila a starosty Humpolce. 
Odjezd z Třebíče autobusem v 6.00, 
8.40 / vlakem z hl. n. v 6.50, 8.50, 
9.15. Návrat z Humpolce autobusem 
v 16.35, 17.25 / vlakem v 15.14.

8. 5. 2022 Pochod Župou Pern-
štejnskou, turistický pochod, start v 
sokolovně Tišnov (trasy 24 a 31 km) 
a na nádraží ČD v Doubravníku (tra-

sy 7, 10 a 19 km), cíl na Pernštejně. 
Trasy vedou přes Jamné, Lomnici, 
Borač, Veselí, Křížovice a Nedvědi-
ci. Odjezd z Třebíče auty do Tišnova 
nebo Doubravníku. Návrat k autům z 
Nedvědice busem v 16.50 nebo vla-
kem v 14.01, 16.01, 17.01.

8. 5. 2022 Po stopách Josefa Tou-
fara do středu ČR, turistický hvěz-
dicový 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 6.50, 7.15, 8.50 / z Borovi-
ny v 7.18, 8.28 do Smrčné, Vilémovic 
nebo Světlé n.S. Návrat vlakem z Leš-
tiny v 14.25, 16.25.

8. 5. 2022 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. Tra-
sy vedou přes bývalé doly Ferdinand, 
Simson, Kukla a kolem vodojemu. 
Odjezd z Třebíče vlakem z hl. n. v 
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5.50, 7.44 / z Boroviny v 5.45, 6.27, 
do Zastávky / Rapotic, pak do Zbý-
šova místní bus. Návrat busem ze 
Zbýšova v 14.23, 16.23 do Zastávky 
na vlak.

14.- 15. 5. 2022 Putování za Tře-
bovským kohoutem, turistický 
pochod, start v České Třebové na 
internátě VOŠ, trasy 15 - 50 km. Tra-
sy vedou do oblasti Semanínských 
stezek, na Andrlův Chlum, směrem k 
Třebovským stěnám a do údolí Skuh-
rovského potoka. Odjezd vlakem v 
SO z Třebíče v 7.08. Návrat vlakem v 
NE z České Třebové v 15.46.

15. 5. 2022 Po jihlavských sto-
pách Gustava Mahlera, tematic-
ká vycházka s výkladem, start 15.00 
hod. Park Gustava Mahlera Jihlava (2 
km). Odjezd z Třebíče vlakem z hl. n. 
v 12.50, autobusem v 12.00, 12.20. 
Návrat z Jihlavy vlakem v 16.50, 
17.15, 18.50, autobusem v 17.10.

21. 5. 2022 Pampeliškový 
pochod, turistický pochod vodá-
ků Mor. Budějovice, start v 7.45 hod. 
nádraží ČD Mor. Budějovice, 8.15 
hod. ČD Rácovice, trasy 10 a 15 km. 
Trasa vede okolo rybníka Asuán na 
Hornice. Zakončení v Dešově hosti-
nec U Blahoutků, odtud odvoz auto-
busem do M. Budějovic. Odjezd vla-
kem ze Starče v 7.12 (z Třebíče bus 
v 6.47) nebo autobusem z Třebíče z 
AN v 7.15. Návrat z Mor. Budějovic 
autobusem v 16.10, 18.25 nebo vla-
kem v 16.23.

21.5 . 2022 Jinošovské studánky. 
Prezence od 8.00 do 10.00 na návsi. 
Na 12km trase u studánek je vítání 

turistů chlebem a solí. Od 12 hodin 
občerstvení s táborákem u rybníku 
Bělizna, hry pro děti a soutěže o ceny. 
Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 7.44 
do Náměště a do Jinošova busem v 
9.18 nebo 5 km pěšky. Na návrat z 
Jinošova autobusem v 14.30, 18.30 
nebo z Náměště vlakem v 14.28, 
15.51, 16.28, 17.51, 18.28. 

21. 5. 2022 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 6.17, 6.50, 7.15 / z 
Boroviny v 6.20, 7.18. Návrat vlakem 
z Jihlavy v 13.43, 14.26, 15.43, 16.26, 
17.43.

21. 5. 2022 Pochod Praha - Prči-
ce, turistický pochod, start na mnoha 
místech, cíl Prčice, trasy pěší i cyklo 
23 až 60 km. Nejznámější pochod v 
ČR. Startem tras je Praha (70 km), 
Týnec (42), Pikovice a Čerčany 
(50), Benešov a Bechyně (44), Bys-
třice (35), Olbramovice (33), Voti-
ce (30, dětská 23), Střezimíř (dětská 
23), Tábor (40 a 30), Mladá Voži-
ce (35), Sedlčany a Petrovice (30), 
Milevsko (40 a 31). Odjezd z Třebí-
če individuální.

28. 5. 2022 Do Petrovic. Každý 
si zvolí trasu (pěšky nebo na kole) 
z Třebíče, Okříšek, Číchova apod. 
Posezení v Petrovicích u Nosálů od 
10 do 14 hodin. Každý si vezme na 
opečení buřt. Oheň a pití bude k dis-
pozici. Návrat z Petrovic autobusem 
v 11.19, 15.16 nebo z Okříšek vla-
kem v 12.26, 14.18, 16.18 / autobu-
sem v 11.17, 13.06, 15.16, 17.05. -zt-

Aquatlonový pohár ČR pro rok 
2022 je u konce. Po závodech ve Zlí-
ně a v Příbrami vyvrcholil v neděli 24. 
dubna na pražském Chodově. V pla-
veckém bazénu Jedenáctka a v soused-
ním Parku u Chodovské tvrze bojova-
lo 306 závodníků různých věkových 
kategorií nejen o pohárové body, ale 
i o mistrovské tituly. Početné výpra-
vě třebíčských závodníků se podaři-
lo dosáhnout na 3 mistrovské medai-
le. Ale i ostatní bojovali za co nejlepší 
umístění na různých závodních obje-
mech v pořadí plavání, běh.

Ti nejmladší startovali na tratích 0,1-
1km a mezi dětmi 10-11 let obsadili 
6. místo Nela Mitisková a 21. Šimon 
Bednář. Na trati 0,2-2 km mezi 12–
13letými byli shodně dvanáctí Maty-
áš Večeřa a Zuzana Mejzlíková, mezi 
žáky 14-15 let doběhl na 12. místě Jan 
Voda a dívky Nela Bednářová, Nikola 
Vodová a Adéla Kuchařová doběhly 
na 8., 10. a 17. místě.

A potom již následovaly tratě hlavní-

Mitisková se stala vicemistryní ČR
ho závodu o objemech 0,4-5,2 km. Zde 
největšího úspěchu dosáhla Michaela 
Mitisková, která doběhla mezi doros-
tenkami na 2. místě /7. celkově mezi 
ženami/. Ve stejné kategorii obsadili 
shodně 10. místo sourozenci Šárka a 
Marek Kratochvílovi. Mezi muži 50-
59 let získal bronzovou medaili za 3. 
místo Dušan Procházka a stejný kov si 
odvezl Petr Mejzlík za kategorii nad 60 
let.     První cílem proběhl a mistrem 
ČR se stal Šimon Koblížek z Litvíno-
va.

„Počasí nepřálo hlavně dětem, my starší 
už jsme startovali bez deště, ale zase bylo 
bahno a kalužiny. Jinak hezký závod, 
tři medaile jsou určitě úspěchem. Tento 
pohár je za námi a konečně se přiblížila 
triatlonová sezóna,“ přiblížil závod 
Mejzlík.  -zt-

ZPRAVA Michaela Mitisková, vítězka 
Kateřina Hadravová z Tábora a třetí 
Kristýna Dvořáková z Plzně. 
 Foto: Stanislav Mitiska

Zadat veřejnou zakázku na akci 
v Základní škole Kpt. Jaroše v Třebíči 
na výměnu rozvodů požárního vodo-
vodu rozhodla rada města. Staros-
ta Pavel Pacal podotkl, že se jedná o 
poslední čtvrtou etapu výměny.

Dále rada rozhodla o zakázce na 
opravu fasády kulturního domu 
v místní části Slavice, Plavecký 
bazén Laguna Třebíč - stavební 
úpravy parní kabiny a sprchy, Spor-
tovní areál ul. Manž. Curieových - 
LED obrazovka za téměř 900 tisíc 
korun a Výdejna jídel v Mateřské 
školy Palackého. 

Odsouhlasila také zakázku Stroj-
ní čištění dešťových vpustí v roce 
2022. Jedná se o zhruba 20 dešťo-
vých vpustí. Vyžádá si asi 500 tisíc 
korun. Rada města rozhodla zrušit 
výběrové řízení na zakázku Prefe-

rence městské hromadné dopravy 
města Třebíč - křižovatky. 

Město vypíše zakázku znovu. 
Výjimkou bude křižovatka u poš-
ty, kde se realizace uskuteční samo-
statně, i když v režimu všech dalších 
upravovaných světelných křižovatek. 
Stejné to bude u světel budovaných 
v ulici 9. května. 

Rada města rozhodla zadat veřej-
nou zakázku malého rozsahu Kon-
tejnerová stání. Jedná se o ulice Na 
Kocandě, Cyrila Boudy a Šafaříko-
va a akce si vyžádá zhruba milion 
korun.

 „Bohužel se stále stává, že na někte-
rých stanovištích lidé vyhazují materiál 
i kolem popelnic, který patří na sběrný 
dvůr. Asi nám nezbude, než na místa  
umístit kameru a hříšníky zveřejňovat,“ 
konstatoval starosta Pacal.     -zt-

Město plánuje řadu menších akcí


