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Tradičně první březnovou neděli se v  
Jeseníkách koná závod Českého pohá-
ru v zimním triatlonu. V letošním roce 
byl okořeněn puncem společného 
mistrovství  České a Slovenské repub-
liky jednotlivců a týmů. 

Start závodu o objemech 9 km cyk-
listiky se startem v Karlové Studánce s 
výjezdem na Kurzovní chatu nedaleko 
Ovčárny, přezutí do lyžařských běžec-
kých bot a 8 km na běžkách ve 3 okru-
zích - směr Ovčárna-rozcestník k chatě 
Švýcárna  a zpět ke Kurzovní chatě. V 
depu přezutí do běžeckých bot, 5,5 km 
s výběhem na Praděd a zpět do cíle. 
Tyto objemy v podstatě stále do kopce 
daly podobu výsledkové listině obsa-

hující téměř 80 jmen z Polska, Sloven-
ska a ČR. 

Z oddílu triatlonu TJ Spartaku Tře-
bíč se na stupních vítězů představila 
Klára Březnová jako vícemistryně ČR 
kategorie 20-29 let /mezi ženami cel-
kově 3./ a Petr Mejzlík v kat. nad 50 
let na 3. místě. Na 13. místě mezi muži 
nad 40 let dokončil závod Jiří Března. 
Tyto výsledky přinesly týmu TJ Spar-
taku Třebíč obhájení loňského 2. místa 
v mistrovství ČR.

Vítězem závodu se stal Slovák Tomáš 
Jurkovič. Mezi ženami kralovala mis-
tryně světa v této disciplíně z loňského 
roku a bývalá reprezentantka v lyžová-
ní Helena Erbenová.  -zt-

Březnová a Mejzlík byli třetí
Třebíčští plavci se neztratili

Na konci jarních prázdnin – sobo-
ta 15. března a neděle 16. března – se 
pouze čtyři mladí plavci z Laguny/
ostatní si užívali prázdnin/ vydali na 
prestižní mezinárodní závody – Plzeň-
ský vytrvalec – na 50 m bazén do Plz-
ně. V konkurenci 350 závodníků z 
nejlepších plaveckých oddílů z České 
republiky a Maďarska a za účasti nej-
lepší české plavkyně Simony Baumr-
tové se náš čtyřlístek plavců rozhod-
ně neztratil.Sára Doležalová obsadila 
druhé místo v konkurenci děvčat star-
ších o jeden rok na 100M a ve svém 
ročníku dokázala zaplavat nejlepší čas.
Na 100VZ skončila celkově na pátém 
místě, ale ve svém ročníku nenalezla 
konkurenci. Dařilo se i naší nejmlad-
ší závodnici – Marii Fučíkové, která ve 
svém ročníku obsadila jedno páté, šesté 
a dvě osmá místa. Ostatní naši zástupci 

– Karel Fučík a Petr Kavka si zaplavali 
své nejlepší výkony na 50m bazéně.

Z výsledků:
Sára Doležalová – 100M – 2. místo 

– 1:24,76 / ve svém ročníku – 1. /
100VZ – 5. místo – 1:14,23 / 1. /
200PZ – 12. místo – 3:05,61 / 5. /
800VZ – 17. místo – 12:06,17 / 5. /
Marie Fučíková – 100VZ – 5. mís-

to – 1:34,56
100P  -   6. místo – 1:48,49
50VZ – 8. místo – 0:42,00
200PZ -  8. místo – 3:55,60
Karel Fučík – 100P – 11. místo – 

1:40,76 / ve svém ročníku – 8. /
 Petr Kavka – 50VZ – 26. místo – 

0:33,62 / ve svém ročníku – 13. /
200PZ – 25. místo – 3:02,26 / 14. /
100Z -  22. místo – 1:24,76 / / 16. /  
 -zt-

Muži
• 60 m Pavel Hykl 6,94 
(Jiří Sýkora 7,01)
• 200 m Vít Králík 23,94 
• 800 m Marek Karas 2:09,34 
• 1000 m Jiří Sýkora 2:49,61
• 1500 m Josef Rygl 4:02,15 
• 60 m přek (muži) 
Jiří Sýkora 8,36
• 60 m přek (junioři) 
Jiří Sýkora 8,13
• 60 m přek (dorost) 
Jan Němec 8,55 
• Výška Jiří Sýkora 205 
(Jan Kašpar 200)
• Tyč Jiří Sýkora 450 
(vyrovnaný okresní rekord)
• Dálka Jiří Sýkora 742
• Trojskok Ondřej Dolák 13,51
• Koule (muži) Jiří Kliner 14,28
• Koule (junioři) Jiří Sýkora 15,89 
(okresní a krajský rekord)

• Koule (dorost) Ondřej Dolák 13,04   
• Sedmiboj (muži) Jiří Sýkora  5530
(okresní rekord)
• Sedmiboj (junioři) Jiří Sýkora
5838 (český rekord)
• Sedmiboj (dorost) 
Aleš Svoboda 4443  

Ženy
• 60 m Bára Doležalová 8,06 
(Klára Vejmelková 8,10)
• 200 m Veronika Janíčková 26,26 
(Klára Vejmelková 26,88)  
• 400 m Veronika Janíčková 58,28
 (Klára Vejmelková 59,81)
• 800 m Veronika Janíčková 2:25,63
• 60 m přek (ženy) 
Monika Sedláčková 9,16
• 60 m přek (dorostenky) 
Veronika Janíčková 8,50
• 4 x 200 m Vejmelková 
Doležalová Sedláčková 

Janíčková 1:44,52
• Výška Monika Sedláčková 
142 (Veronika Jůzová 140)
• Dálka Bára Doležalová 527 
(Veronika Janíčková 522)
• Trojskok Monika Sedláčková 9,51
• Koule (ženy) 
Monika Sedláčková 10,88
• Koule (dorostenky) 
Veronika Janíčková 9,88
• Pětiboj (juniorky) 
Monika Sedláčková 3056
• Pětiboj (dorostenky) 
Veronika Janíčková 3367 

Příjemný pohled nabízejí letošní 
halové tabulky třebíčských atletů. 
Přestože část závodníků a  závodnic 
prvoligových družstev Spartaku Tře-
bíč zimní sezonu vynechala, výko-
ny těch, kteří se při ní představili, 
jsou před blížícím se zahájením ligo-

vých bojů nadějným příslibem. Pla-
tí to především o všestranném Jiřím 
Sýkorovi, který rozšířil svoji působ-
nost od oblíbených překážek, dálky, 
tyče a koule i k výšce, v níž předsti-
hl dlouholetého suveréna této dis-
ciplíny Jan Kašpara, ke sprintu, kde 
dýchal na záda nestárnoucímu Pavlu 
Hyklovi, a také k běhu na 1.000 m, 
který zaběhl velmi kvalitně v rámci 
juniorského sedmiboje. Při něm pře-
konal český rekord, v juniorské kouli 
rekord krajský a při mužském sedmi-
boji v anglickém Sheffi  eldu nejlepší 
výkon okresní. V ženské části tabu-
lek se tradičně střídají jména Báry 
Doležalové, Veroniky Janíčkové a 
Moniky Sedláčkové. Vzhledem ke 
kvalitním časům uvádíme i výkony 
Kláry Vejmelkové, na všech třech 
sprinterských tratích vždy těsně dru-
hé.   Milan Zeibert                   

Třebíčské halové tabulky 2014

Na konci dubna bude v Třebíči 
nezvykle rušno. V přilehlém přírod-
ním okolí budou pobíhat podivně 
vyhlížející party dětí a středem města 
se povalí obrovská nafukovací země-
koule. Zajímá vás proč? 

Uskuteční se zde tradiční, a přesto 
jedinečné setkání studentů a učitelů 
zapojených do mezinárodního progra-
mu GLOBE. V něm zkoumají přírodu, 
sledují vývoj počasí a podnebí, určují 
půdní vlastnosti i kvalitu vod, mapují 
vegetaci v okolí své školy. 

Pořadateli již 17. ročníku GLOBE 
Games jsou Základní škola Třebíč, ul. 
Kpt. Jaroše 836, a Sdružení TERE-
ZA, při realizaci budou spolupraco-
vat také Zdravé město Třebíč a MKS. 
Akce proběhne od 24. do 27. dubna 
a zúčastní se jí kolem 250 hostů ze 30 
škol. Jedna škola dorazí ze Slovenska. 
Kromě studentů a učitelů základních a 
středních škol přivítá Třebíč i odborní-
ky a další návštěvníky, kteří se zajímají 
o životní prostředí.

Slavnostní zahájení akce proběhne 
ve čtvrtek 24. dubna od 20 hodin v 
Divadle Pasáž. V sobotu 26. dubna se 
v učebnách ZŠ Třebíč, ul. Kpt. Jaroše, 
uskuteční Studentská konference, která 
je vyvrcholením celoročního snažení v 
programu. Žáci pod vedením odborní-
ků ze Sdružení TEREZA zde představí 

Třebíč ožije GLOBE Games 2014

OBLÍBENOU atrakcí GLOBE Games je obrovská zeměkoule. Foto: archiv školy

své nejlepší projekty. Souběžně bude 
probíhat specializovaný program pro 
učitele a ředitele škol zaměřený na sdí-
lení zkušeností z praxe s aplikací pro-
gramu GLOBE na školách. 

Zájemci jsou pak srdečně zváni na 
sobotní Festival pro veřejnost. Ten 
proběhne společně s tradičním Dnem 

Země, které pořádá Zdravé město Tře-
bíč, a to od 14 do 17 hodin na třebíč-
ském Karlově náměstí.

Součástí Festivalu bude velmi oblíbe-
né koulení obří nafukovací zeměkoule 

a průvod účastníků GLOBE Games 
městem. Začíná se v 13.30 hodin u ZŠ 
Třebíč, ul. Kpt Jaroše, a průvod půjde 
údolím k rybníku Baba, Kočičinou, 
po lávce přes řeku a skončí na Karlově 
náměstí. Na Karlově náměstí u stánků 
se bude moci veřejnost seznámit s akti-
vitami GLOBE škol, některé z činností 
si si návštěvníci mohou pod vedením 
žáků sami vyzkoušet.

Festival a celý 17. ročník GLOBE 
Games uzavře ZŠ Třebíč předáním šta-
fety – putovního dřevěného obrazu – 
zástupcům školy, která se již nyní začí-
ná připravovat na pořádání GLOBE 
Games v roce 2015.

Od čtvrtka do neděle na účastní-
ky čekají i další doprovodné progra-
my zaměřené především na přírodu a 
životní prostředí Třebíče – např. pro-
hlídka významných míst ve městě, 
exkurze  v informačním centru obno-
vitelných zdrojů energie EKOBIOE-
NERGO, tvůrčí dílny, sportovní a 
taneční aktivity ve škole a na gymná-
ziu, návštěva aquaparku, hvězdárny, 
jaroměřického zámku, Mohelenské 
hadcové stepi nebo plavba po Dalešic-
ké přehradě. Za realizační tým

Mgr. Karel Dolák, ředitel školy


