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Úspěchy plavců
Výborných výsledků dosáhli na republikových šampionátech mladšího a staršího žactva třebíčští plavci.
Jejich výkonům vévodí medailové
úspěchy Věry Rymešové a Luboše
Vlčana.
Na závodech v Kladně vybojovala
Věra Rymešová dvě medaile, když
na trati 100 m motýlek obsadila třetí
a na dvojnásobné druhé místo.
Luboš Vlčan si na mistrovství ČR v
Trutnově nejen zlepšil nejlepší osobní časy, ale také pětkrát vystoupil na
stupně vítězů. Na znakařské dvoustovce byl první, dvě stříbra získal na
trati 100 m volný způsob a 100 m
znak, bronzové medaile dostal za výkony na 200 a 400 m volný způsob.
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Sport

K výročí třebíčské atletiky
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V roce 2009 oslavila atletika v našem
městě své devadesátiny. Tomuto úctyhodnému jubileu věnovaly Třebíčské
noviny desetidílný seriál, na který dnes
jako bonus navazuje trocha čísel a jmen
z minulosti i současnosti třebíčské královny sportu.
1919 - Vznik studentského klubu
Achilles, z něhož vyšli pozdější českoslovenští reprezentanti bratři Vítězslav
a Jindřich Strnišťové, běžci na středních
tratích, a také dvojice světových rekordmanek Marie Vidláková (hod oštěpem a
diskem, hod oštěpem obouruč a hod míčem s poutkem) a Lola Prokešová (skok
do dálky z místa).
- Děvčata z Achilla se dokonce dostala do literatury: najdeme je v Bassově
Klapzubově jedenáctce v kapitole, v níž
nejslavnější české fotbalové mužstvo
VELKÁ CENA Třebíče - první ročník 13. srpna 1944. Skáče Foit (Horácká
Zcela symbolicky uzavřelo atletický ohlásí ukončení činnosti.
- Později atletický oddíl postupně půso- Slavia) přd početnou návštěvou. V pozadí už neexistující hudební pavilon.
rok 2009 jednoznačné vítězství JiříFoto: archiv
ho Sýkory v tradiční Vánoční laťce bí v DSK Třebíč, Horácké Slavii, Sokole,
konané v tělocvičně ZŠ Benešova. DSO Slavoj, Spartaku, TJ Třebíč a TJ JE 1974 - Desetibojař Ladislav Di- - Vytrvalec Pavel Dudr reprezentuje
viš obsadil na mistrovství republiky Českou republiku na mistrovství EvŽák deváté třídy této školy a přírod- Dukovany.
1937 - První ročník Běhu Lorenzový- výkonem 6 106 bodů druhé místo. ropy v půlmaratonu.
ní talent z Ptáčova si zlepšil nejlepší mi
sady, jehož vítězem se stává František
osobní výkon o tři centimetry a zví- Kopřiva z Junáků volnosti. Lorenzovy Omlouvám se za chybu v posledním 2003 - Družstvo mužů postupuje
dílu „devadesátiletých“ tabulek, kde do I. ligy, což znovu opakuje v letech
tězil nikým neohrožován.
sady (dnes Memoriál Josefa Popeláře) byl nesprávně uvedený rok 1986.
2005 a 2009. V příští sezoně je čeká
Patnáctiletému Sýkorovi by mohlo jsou nejstarším přespolním během na 1986 - Zahájení činnosti atletických další návrat do soutěže, v níž už bootevřít cestu do I. ligy překonání lať- Moravě.
tříd na ZŠ Gagarinova (nyní Bene- hužel nestačí postavit družstvo na
ky ve výšce 190 cm. Záleží ovšem jen
1944 - Poprvé se na sokolském stadi- šova). V jejich čele stál do poloviny systematické práci s vlastními talenty
na něm a jeho píli, zda dokáže napo- oně pod Kostelíčkem běží Velká cena devadesátých let Vratislav Fišera, v a nákup posil včetně zahraničních je
dobit dnešní výškařskou hvězdu Jana Třebíče na 10 000 m. Po válce v ní tři- současnosti je vedoucím trenérem smutnou nutností.
Kašpara, který také začínal mezi mu- krát za sebou vítězí Emil Zátopek, jehož sportovních tříd Josef Vomela. S atle- 2005 - Návrat k historickému názvu
čas 29,29,0 dosažený na 276 m dlou- tikou zde začínali například Iva Sko- Tělovýchovná jednota Spartak Třebíč
ži jako patnáctiletý.
Z výsledků: Přípravka: Jordánová hém oválu je dosud platným rekordem rocká, Lucie Sichertová, Anna Kosti- a otevření tartanové osmidráhy, na níž
120 a Veškrna 130. Nejmladší žac- Velké ceny. Pod Kostelíčkem se konala hová, Petra Ludanyiová, Pavel Hykl, se v následujících letech uskuteční metvo: 1. Čiháková 115, 2. Burešová naposledy v roce 1954, kdy vyhrál Ivan Jaroslav Růža, Jiří Kliner, Martin Ho- zistátní utkání ČR - Slovensko žactva,
110, 3. Indráčková 110 - 1. Mikoláš Ullsperger, pak následovala dvacetiletá šek, bratři Bohutínští či Ondřej So- v němž exceluje domácí Václav Bohutínský, a mistrovství ČR družstev, kde
botka.
130, 2. Zahrádka 125, 3. Zbránek pauza.
- Vůdčí postavou těchto let je trenér
ve vítězném celku Kroměříže nastoupí
1987
Na
tratích
mezi
někdejší
„je120. Mladší žactvo: 1. Fialová 125, Emil Novák, jehož ve svých knížkách
Libušiných údolím a Jaroslav Růža, překážkář Petr Svoboda
2. Bőhmová 125, 3. Jílková 120 - 1. Vysoký cíl a Hurá do poháru oslavil Lu- denáctiletkou“,
Zeleným kopcem proběhlo mistrov- ozdobí závod těžko překonatelným reMrňa 140, 2. Dolák 130, 3. Kotrba bomír Man, československý reprezen- ství ČSSR dorostu v přespolním bě- kordem stadionu a v dresu brněnské120. Starší žactvo: 1. Sylvestrová tant z padesátých let, který pod Nová- hu, v němž zvítězil svěřenec Jana Ne- ho Olympu závodí i Petra Ludanyiová.
130, 2. Frühaufová 125, 3. Kosmáko- kem s atletikou začínal.
Legendární Jan Železný sedí nepoznán
chvátala Petr Karas.
vá a Homolková 105 - 1. Sýkora 180,
1951 - Vzniká chodecký závod Okolo
1992 - Přechod atletického oddílu na hrazení za oštěpařským sektorem,
Máchova jezírka, jehož nejslavnějším TJ Třebíč do TJ JE Dukovany a tím zatímco Tomáš Dvořák vzpomíná na
2. Kroupa 160, 3. Musil 155. -mizúčastníkem je světový rekordman a stří- také na čtyřistametrový stadion na tribuně s domácím Petrem Velebou na
brný z OH v Helsinkách Josef Doležal. ulici Manželů Curieových.
stadion pod Kostelíčkem, kde spolu
Dnes se chodí jako Memoriál Miloše
1994 - Překážkářka Iva Skorocká ja- jako žáci závodili.
Mistr republiky do 22 let ve skoku Morávka, vynikajícího chodce a trenéra. ko první z oddílu oblékla dres junior- 2007 - Na mistrovství republiky mudalekém a reprezentant ČR ve stejné
1954 - Na mistrovství Evropy v Bernu ské reprezentace České republiky. V žů získávají závodníci našeho oddílu
kategorii Ondřej Sobotka se stal ví- obsadila odchovankyně třebíčské atleti- italském Schiu nastoupila na 400 m dvě bronzové medaile: Petr Daněček
tězem tradiční ankety Atlet roku, již ky Adéla Macháčková čtvrtou příčku ve přek. v trojutkání ČR - Itálie - Velká na 100 m (znamená to pro něj nomivymyslel v roce 1994 (tehdy zvítězi- vrhu koulí. Účastníkem tohoto šampi- Británie.
naci do štafety 4 x 100 m na ME do
onátu je i Alois Krul, jehož časy na vyla Iva Skorocká) Vratislav Fišera.
- Obnovení Velké ceny Třebíče na 22 let v Maďarsku) a Martin Hošek na
Po loňské variantě s elektronickým sokých i nízkých překážkách překonala 10 000 m. Premiérový ročník vyhrál 800 m.
hlasováním se anketa vrátila k pů- teprve nejnovější generace třebíčských Luboš Tesáček, mistr Evropy na 3 000 - Je obnoveno družstvo žen, které pod
m v hale. K Zátopkovu traťovému re- vedením Jaroslava Bohutínského konvodním pravidlům, kdy rozhodují překážkářů.
1965 - V anketě O nejlepšího sportov- kordu se nepřiblížil ani on, ani žádný čí při premiéře v II. lize třetí a v náslehlasy trenérů. Vítězný Sobotka získal
okresu Třebíč, kterou založil Miloslav z jeho následovníků. Jen Alžířan Tha- dujících dvou letech tuto příčku vždy
maximální možný počet bodů (21), ce
Zeman, vítězí chodec a reprezentant yeb Kalloud a Ukrajinec Andrej Dani- obhájí.
když byl na všech anketních lístcích ČSSR Jaroslav Fiala.
2008 - Překážkář Petr Svoboda, kterélov se dostali pod třicet minut.
uveden na prvním místě. Druhý
- V dalších ročnících z atletů vyhráli
1995 - Postup družstva žen do I. ligy, ho jeho objevitel a trenér Pavel Svoboskončil s jedenácti body doroste- chodec Ota Pokorný, diskař Jan Veselý, v níž se udržely až do roku 2001, kdy da předal jmenovci Luďku Svobodovi
necký reprezentant ČR Josef Rygl, vytrvalec Jan Nechvátal, dvakrát deseti- se nejúspěšnější sestava třebíčských nejprve do Dukly a pak do Olympu
stříbrný na MČR dorostu v běhu na bojař Ladislav Diviš, třikrát překážkářka žen vedená Evou Divišovou rozešla. Praha, postupuje na OH v Pekingu do
1 500 m na dráze. Třetí příčka patří Lucie Sichertová, dvakrát Jaroslav Růža Vedle odchovankyň sester Sicherto- semifinále. O rok později přiváží bronvýškaři Janu Kašparovi, bronzovému a jednou Martin Hošek, oba se stejnou vých, Anny Kostihové, Hany Chvá- zovou medaili z halového ME v Turině
z MČR juniorů a držiteli okresního specializací 400 m přek. + 800 m. V ka- talové, Evy Blažkové, Pavly Culkové a novinářům vykládá o tom, jak před
rekordu výkonem 204 cm, jemuž da- tegorii kolektivů byly první v roce 1999 či Blanky Milostné byla po několik lety trénoval přes zimu na chodbách
prvoligové ženy, muži zvítězili v letech sezon oporou Mirka Knapková, dnes ZŠ Benešova. V létě je na MS v Berlíli trenéři celkem šest bodů.
nejlepší česká veslařka, olympionička, ně šestý a na podzim se stává za oštěTěsně za ním skončil se čtyřmi bo- 2005, 2006 a 2007.
1969 - První ročník Běhu Libušiným medailistka z MS a mistryně Evropy. pařkou Špotákovou druhým nejlepším
dy sprinter Václav Bohutínský, druhý na halovém mistrovství republiky údolím, dnes Memoriálu Milana Werla, 1998 - Do Třebíče přichází trenér Pa- atletem ČR.
na památku vytrvalce a později obětavé- vel Svoboda, který během desetiletky 2009 - Družstvo mužů vítězí ve drudorostu v běhu na 60 m.
-mizho atletického činovníka.
objeví a přivede do české špičky Jaro- hé lize a vrací se tak do prvoligové
slava Růžu, Jiřího Klinera, Petra Svo- soutěže.
Třebíčské noviny
bodu, Petru Ludanyiovou, Martina - Skokan do dálky Ondřej Sobotka
Hoška, Václava Bohutínského a Josefa vyhrává mistrovství republiky do 22
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Vyhrál Sobotka

