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

tel : 776 143 134

4. 10. 2014 Slovácké vinohra-
dy, autobusový zájezd na turistický 
pochod, začátek v Hodoníně, trasy 
pěší 14 a 20 km z Hodonína, 6 a 12 
km z Dolních Bojanovic na Dolní 
Bojanovice, Poddvorov a Nechory. 
Cíl v Prušánkách. Odjezd autobusu 
mezi 6.00 – 6.20 hod. z různých míst 
Třebíče.

4. 10. 2014 Krajem Šimona kou-
zelníka, turistický pochod v Hněv-
kovicích u Humpolce, start v klu-
bovně TOM Šlápoty, trasy pěší 
14, 20, 35 a 50 km, cyklo 20, 30 a 
60 km. Trasy vedou okolím hradu 
Orlík, Lipnice nad Sázavou a Prose-
če. Doprava vlastními auty.

4. 10. 2014 Podzimní medlá-
necký pochod, turistický pochod 
v Brně - Medlánkách, start v kultur-
ním centru Sýpka, trasy 15, 20, 25, 
35 a 50 km. Trasy vedou na Babu, 
Kuřim, Babí lom, Vranov, Alexan-

drovu rozhlednu, Adamov, Útěchov 
a Soběšice. Odjezd vlakem z Třebí-
če hl. n. v 6.18 / z Boroviny v 6.03. 
Návrat z Brna vlakem v 13.20, 13.39, 
15.20, 15.39, 17.20, 18.39.

11. 10. 2014 Oslavička - Nesměř-
ská hájovna - Eliášova mysliv-
na - Oslava - Budišov  (17 km). Z 
Oslavičky si lze zajít na rozhlednu 
Rubačka   (+ 3 km). Na trase NS 
Nesměřské údolí, zřícenina  hradu 
Templštejn,   v Budišově zámek a vě-
trný mlýn. Odjezd vlakem z Třebí-
če hl. n. v 8.39 / z Boroviny v 8.25. 
Návrat vlakem z Budišova v 14.43, 
16.48.

11. 10. 2014 Tišnovská pade-
sátka, turistický pochod v Tišnově, 
start v sokolovně, trasy pěší 8 až 50 
km, cyklo 25 až 50 km. Trasy vedou 
na Šerkovice, Sýkoř, Skorotice, Hlu-
boké u Kunštátu, Lomnici, Kozárov 
s rozhlednou Babylon, Rašov, Jam-
né, Lomničku a Čimperek. Odjezd 
z Třebíče vlakem z hl. n. v 6.18 (z 
Boroviny v 6.03 nebo autobusem 
v 6.56). Návrat vlakem z Tišnova v 
14.30, 16.30, 17.30.
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Třebíčské noviny

18. 10. 2014 Šumná - Lesná 
- Lusthaus - Ledové sluje - 
Hamerské údolí - Vranov - vodní 
nádrž - Švýcarské údolí - Šumná 
(18 km), možnost prodloužení z 
Lesné na Ledové sluje přes Čížov 
(+6 km). Na trase v Čížově muze-
um železné opony, lovecký záme-
ček Lusthaus, vyhlídka Obelisk u 
Ledových slují, Mahrova studán-
ka, ve Vranově si lze projít míst-
ní naučné stezky, podívat se po 
památkách, na zámek, a vylézt 
si na vyhlídky. Odjezd vlakem z 
Třebíče hl. n. v 6.08 (z Boroviny 
v 6.12) ze Starče v 7.20. Návrat 
vlakem ze Šumné v 15.26, 17.26, 
19.26.

24.-26. 10. 2014 Podzimní Vyso-
činou, turistický pochod ve Žďá-
ru n. Sázavou, start v 5.ZŠ na ulici 
Palachova, trasy 10 až 50 km. Tra-
sy vedou do oblasti Žďárských vr-
chů. Možná účast v kterýkoliv den. 
Odjezd autobusem z Třebíče v 6.56. 
Návrat ze Žďáru vlakem v 15.32, 
16.10, 17.32, nebo autobusem v 
16.05.

28. 10. 2014 Brtnice - údolí Brt-
ničky - Rokštejn - Dolní Smrčné - 
Bransouze (13 km). Po cestě staré 
trampské tábořiště, možnost opeče-
ní buřtů. Odjezd autobusem z Tře-
bíče v 7.20 (zastávky i Hájek a Boro-
vina), návrat vlakem z Bransouz v 
11.55, 13.55, 15.52, 17.56. -zt-

Úspěšného třebíčského atleta Jiří-
ho Sýkoru a jeho trenéra Pavla Svo-
bodu přijalo vedení třebíčské radni-
ce na tiskové konferenci na počátku 
měsíce září. Místostarosta Pavel Svo-
boda připomněl, že Sýkora 23. čer-
vence získal titul juniorského mistra 
světa v desetiboji.

„Je to první mistr světa v historii 
atletiky České republiky,“ zdůraznil. 
Podotkl, že to se v minulosti nepo-
vedlo ani takovým velikánům, jako 
je Špotáková, Železný či Změlík.

„Je to obrovský úspěch, a protože 
Sýkora samozřejmě reprezentoval 
i město, rada se rozhodla udělit mu 
fi nanční odměnu,“ naznačil místosta-
rosta Svoboda. Upozornil, že už 
v minulosti město atleta několikrát 
ocenilo.

„Mám radost, že se našeho setkání 
zúčastňuje i můj jmenovec trenér, kte-
rý má na úspěchu mladého závodníka 
nemalý podíl,“ poznamenal místosta-

rosta. S úsměvem vzpomínal, že si je 
lidé v minulosti často pletli. 

Starosta Pavel Heřman upozornil, 
že částka přidělená atletovi, kterou 
chce jeho úspěch ocenit, není pří-
liš vysoká - dvacet tisíc korun, ale 
to neznamená, že by si ho město 
nevážilo. „Rada vyšší částku přidělit 
nemůže,“ vysvětlil Heřman. 

Místostarosta Milan Zeibert uvedl, 
že město Třebíč tušilo, že se Sýkora 
kvalifi kuje na mistrovství světa do 
zámoří, a společně s trenérem ho 
v květnu v předstihu ustanovilo jako 
vyslance Třebíče na této akci. Jiřímu 
Sýkorovi pogratulovali i místostaros-
tové Pavel Pacal a Marie Černá.

Za oba pak poděkoval vedení měs-
ta trenér Pavel Svoboda. Netajil, že 
podmínky pro atlety se za dobu jeho 
působení v Třebíči značně změnily 
k lepšímu, což ho pochopitelně těší. 

 -zt-

NA SNÍMKU trenér Pavel Svoboda (vlevo) a úspěšný desetibojař Jiří Sýkora.
 Foto: Antonín Zvěřina

Atlet získal fi nanční odměnu
Ještě nedozněly oslavné ódy na 

výkon atleta Spartaku Třebíč Jiřího 
Sýkory na mistrovství světa juniorů 
v oregonském Eugene, kde zvítězil v 
soutěži desetibojařů, a už přišel blesk z 
čistého nebe v podobě veřejného pro-
hlášení šéft renéra reprezentace Tomá-
še Dvořáka, podle kterého Jirka potře-
buje pořádného trenéra.

Nic nemohlo třebíčské atletické 
fanoušky překvapit víc, než tento neu-
věřitelný názor z úst bývalého dese-
tibojaře, který navíc práci Sýkorova 
trenéra Pavla Svobody osobně zná. 
V době, kdy Dvořák pomalu končil 
závodní kariéru, setkával se na repre-
zentačních soustředěních se Svobo-
dou a jeho tehdejšími svěřenci, Jiřím 
Klinerem a Petrem Svobodou, který 
se v dorostenecké a juniorské kategorii 
rovněž věnoval vícebojům. 

Teprve postupně přecházel na pře-
kážky, o čemž Dvořák také ví, neboť 
právě jeho pěkně proháněl. Že by tedy 
šéft renér české reprezentace neznal  
metody a výsledky úspěšného třebíč-
ského trenéra, je vyloučeno. Že jeho 
vlastní metody jsou jiné než Svobodo-
vy, je mezi atlety známo. 

Přesvědčil se o tom i Jiří Sýkora, 
jehož šéft renér po zranění při desetibo-
ji na ME v Curychu tlačil k pokračová-
ní v soutěži. To, že nedávná sportovní 
hvězda, a dnes jakési „marketingové“ 
jméno Českého atletického svazu, hra-
je divnou hru s trenérem, který je nao-
pak symbolem nebývalého vzestupu 
atletiky v jednom vysočinském městě, 

nedává žádný smysl. 
O tom, kdo a jak bude talentované-

ho rodáka z Ptáčova trénovat, naštěs-
tí Tomáš Dvořák nerozhoduje. Pavel 
Svoboda a Jiří Sýkora si navzájem 
vyhovují natolik, že spolu spojili své 
další životní kroky. Závodník, který 
odchází studovat do Prahy, přestupu-
je do tamního Olympu, který zároveň 
angažoval i jeho dosavadního trenéra. 

Ten po šestnácti letech opouští Tře-
bíč a stěhuje se na penzi blíž k Praze, 
aby byli s manželkou nablízku vnou-
čatům. Z Třebíče můžeme oběma už 
jen poděkovat za reprezentaci naše-
ho města (v celostátních denících se 
po americkém úspěchu - na rozdíl 
od místního tisku - téměř neobjevily 
informace, odkud Sýkora je a kdo ho 
všechno naučil) a popřát jim v pražské 
džungli hodně úspěchů. 

Možná že pak i šéft renér reprezen-
tace, ať už jím bude kdokoli, ocení as-
poň dodatečně  trenéra Svobodu, jak 
to dodnes činí jeho jmenovec Luděk, 
který od něj před lety převzal dalšího 
jmenovce, Petra. Ve chvíli, kdy se Petr 
Svoboda vrátil do vrcholné atletiky, 
stojí za to připomenout vzkaz Luď-
kův Pavlovi po jeho vítězství na HME 
v Paříži v roce 2011: „Nebýt toho, že 
jsi – v dobrém slova smyslu - takový vůl, 
tak tam ten Svoboďák dneska na tý bed-
ně nestál!“  Text zprávy, kterou poslal 
Pavlovi Svobodovi po letošním Cury-
chu Tomáš Dvořák, neprozradím. Vzal 
by čtenářům iluze o jedné sportovní 
legendě.  Milan Zeibert   

Mistr světa to nemá jednoduché

Za účasti téměř 900 startujících ze 
Slovenska, Polska, Chorvatska, Litvy, 
Maďarska, Ukrajiny, Slovinska a České 
republiky se v sobotu a v neděli  konal 
mezinárodní turnaj v judo - Brno cup 
2014, jehož výsledky jsou započítává-
ny do Českého poháru. Této soutěže se 
zúčastnili i dva vybraní zástupci oddílu 
juda TJ Spartak Třebíč. Dalšího úspě-

chu zde dosáhla mladší žákyně Patricie 
Čopfová, která   sice na úvod prohrála se 
soupeřkou z Litvy, ale ve všech dalších 
zápasech zvítězila, a obsadila 3. místo a 
získala bronz ve váhové kategorii do 57 
kg. Mezi mladšími žáky startoval Milan 
Rybnikář, který skončil ve vyřazovacích 
zápasech. Výbor oddílu juda blahopřeje k 
dosaženému umístění.  -zt-

Čopfová získala bronz


