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Třiadvacetiletý Josef Rygl z pořá-
dajícího Spartaku Třebíč se stal pod-
le očekávání počtvrté za sebou vítě-
zem Běhu Libušiným údolím. Stejně 
jako při svých předchozích startech o 
tom rozhodl už v úvodu závodu, kdy 
si vytvořil náskok, který dále zvyšoval. 
Po nedávném prvenství v Borovinské 
desítce tak znovu potvrdil vytrvalecké 
kvality, přesto i nadále považuje za své 
hlavní disciplíny běhy na 800 a 1500 
m na dráze. 

O zlepšení vlastního traťového rekor-
du z roku 2012 se nepokusil, neboť z 
předešlého dne měl v nohách osmiki-
lometrový kros v Moravském Krum-
lově. Čtyři a půl kilometru dlouhá 
trať od Máchova jezírka na Terův-
ky a zase zpět mu tak posloužila jako 
„výklus“ po těžkém závodě. S více než 
minutovou ztrátou za Ryglem doběhl 

osmatřicetiletý Martin Hanáček, vítěz 
závodu z roku 2003, o dalších šest vte-
řin pomalejší byl teprve patnáctiletý 
Tomáš Kříž. 

Na rozdíl od dráhového specialisty 
Rygla jsou oba především triatlonisty 
stejně jako někteří další úspěšní účast-
níci běhu, kterým se třebíčští atleti 
každoročně loučí se sezonou. Pro čle-
ny oddílu triatlonu sezona nekončí, a 
tak byly jejich zelenobílé dresy mezi 
účastníky hlavního závodu, který se na 
památku obětavého atletického funk-
cionáře běhá jako Memoriál Milana 
Werla, hodně vidět. 

Kromě Hanáčka a Kříže v nich na 
stupně vítězů vystoupili Trojan, Pro-
cházková, Křehlík, Caha a Grulich, 
všichni v mládežnických kategoriích. 
Vítěz závodu st. žáků Ondřej Gru-
lich se kromě triatlonu věnuje i atleti-

ce. Specializovaným atletům zůstala 
prvenství v kategoriích žen a starších 
i mladších žákyň, o která se podělily 
Dobrovolná, Kratochvílová a Svobo-
dová.  47. ročník nejstaršího třebíčské-
ho nepřerušeného přespolního běhu 
v příjemné scenerii Libušina údolí 
absolvovalo včetně nesoutěžního běhu 
atletické školky celkem 115 závodníků 
a závodnic.  

Z výsledků 47. ročníku Běhu 
Libušiným údolím: Muži 4 500 
m (memoriál Milan Werla): 1. Rygl 
15:57, 2. Hanáček 17:06, 3. Kříž 17:12 
(všichni Spartak Třebíč). Ženy 2 400 
m: 1. Dobrovolná (Spartak Třebíč) 
9:13, 2. Coufalová 11:50, 3. Obůrko-
vá 14:45 (obě Budišov). St. žáci 1 600 
m: 1. Grulich (Spartak Třebíč) 6:00, 2. 
Coufal (ZŠ Budišov) 6:47, 3. Viceník 

(Spartak Třebíč) 6:50. St. žákyně 1 
200 m: Kratochvílová 4:33, 2. Němeč-
ková 4:44 (obě Spartak Třebíč). Ml. 
žáci 1 200 m: 1. Křehlík (ZŠ Budi-
šov) 4:23, 2. Michálek 4:33, 3. Caha 
4:42 (Spartak Třebíč). Ml. žákyně: 1. 
Svobodová (Spartak Třebíč) 3:03, 2. 
Křížová (ZŠ Náměšť n. Osl.) 3:05, 3. 
Procházková (Spartak Třebíč) 3:07. 
Přípravka st. hoši 600 m: 1. Trojan 
2:03, 2. Havlíček 2:06, 3. Kneslík 2:07 
(všichni Spartak Třebíč). Příprav-
ka st. dívky 600 m: 1. Pechová (ZŠ 
Náměšť n. Osl.) 2:17, 2. Křivánková 
2:21, 3. Keliarová 2:33 (obě Spartak 
Třebíč). Přípravka ml. hoši 400 m: 
1. Nechvátal 1:14, 2. Svoboda 1:16, 3. 
Jančok 1:17 (všichni Třebíč). Příprav-
ka ml. dívky 400 m: 1. Sázavská 1:26, 
2. Coufalová 1:27, 3. Kratochvílová 
1:28 (všechny Třebíč).  Milan Zeibert

V Libušině údolí vyhrál opět Rygl

Třebíčský baseball má za sebou dal-
ší z mimořádně úspěšných sezón. Na 
Vysočinu týmy Nuclears tentokrát 
přivezly trofeje z mistrovství České 
republiky a celostátních soutěží hned 
v šesti kategoriích. Hráči Třebíče byli 
úspěšní nejen na klubové úrovni, ale 
prosadili se také v reprezentacích. S 
těmi čtveřice žáků vybojovala titul mis-
trů Evropy, stejný počet kadetů dosáhl 
na evropské stříbro a zástupce z Vyso-
činy nechyběl ani v bronzovém týmu 
na ME juniorů. Jména hráčů Nuclears 
fi gurovala také na dalších významných 
akcích. Šestice kadetů reprezentovala 
Českou republiku na turnaji Světové 
série Junior League v USA a zástupce 
Třebíče startoval také na Mistrovství 
světa juniorů v Japonsku.

Nejlepší hráči jednotlivých kate-
gorií převzali v neděli 18. října 2015 
Na Hvězdě v Třebíči ocenění z rukou 
svých trenérů. Zlaté sošky převzalo cel-
kem 43 sportovců z družstev hrajících 
v osmi mládežnických kategoriích. Bez 
ocenění nezůstali ani nejmladší členo-
vé klubu z přípravky, kteří si za celo-
roční snažení odnesli z baseballového 
stadionu svoje první medaile.

Defi nitivní tečku za sezónou 2015 
udělal v neděli 25. října od 10 hodin 
tradiční turnaj ve zjednodušeném 
baseballu s dražbou baseballových 
relikvií. Postavit svůj tým a zúčastnit 

Baseballisté vyhlásili nejlepší hráče

KA TEGORIE žáků do 11 let získala titul mistrů ČR a příští sezónu se její hráči 
budou ucházet o místo v žákovské reprezentaci, která bude na stadionu v Třebíči 
obhajovat evropské zlato. Foto: Robert Vávra

se mohl kdokoliv. Výtěžek z akce bude 
tentokrát použitý pro dovybavení 
nového mládežnického hřiště bezpeč-
nostními prvky. Od 4. do 9. července 
2016 se zde totiž uskuteční Mistrov-
ství Evropy v baseballu žáků, na němž 
bude Česká republika obhajovat zlato.

Nejlepší hráči baseballové sezóny 
2015 v mládežnických kategoriích:

Mladší žáci do 7 let (U7):  nejlepší 
hráč obrany Tomáš Příhoda, nejlep-
ší pálkař Jiří Balvín, skokan roku Pavel 
Mašek, nejužitečnější hráč Jakub Kli-
ner, Tomáš Venhoda a Ondřej Klee. 
Mladší žáci do 8 let (U8):  nejlepší 
hráč obrany David Bílek, nejlepší pál-
kař Pavel Peroutka, skokan roku Iva 
Kabátková, nejužitečnější hráč Denisa 

Šustrová, Daniel Koki a Martin Vybí-
ral. Mladší žáci do 9 let (U9):  nej-
lepší hráč obrany Vojtěch Šabacký, 
nejlepší pálkař Tomáš Nahodil, sko-
kan roku Jan Bilíček, nejužitečnější 
hráč Pavel Jozek, Tomáš Wasserbauer 
a Kateřina Kuchaříková. Starší žáci 
do 11 let (U11):  nejlepší hráč obrany 
Šimon Worbis, nejlepší pálkař Antonín 
Novák, skokan roku Ladislav Dohnal, 
nejužitečnější hráč Adam Veselý, nej-
lepší nadhazovač Tereza Šustrová. 
Mladší kadeti do 13 let (U13):  nej-
lepší hráč obrany Jan Šabacký, nejlep-
ší pálkař Adam Minařík, skokan roku 
Ondřej Hrozníček, nejužitečnější hráč 
Marcel Palko, nejlepší nadhazovač 
Lukáš Pacal. Starší kadeti do 15 let 
(U15):  nejlepší hráč obrany Robin 
Vávra, nejlepší pálkař Lukáš Hlouch, 
skokan roku Filip Kovařík, nejužiteč-
nější hráč Marek Krejčiřík, nejlepší 
nadhazovač Leoš Vostál. Junioři do 
18 let (U18):  nejlepší hráč obrany 
Roman Bence, nejlepší pálkař David 
Sklenář, skokan roku Roman Dvořák, 
nejužitečnější hráč Dominik Doležal, 
nejlepší nadhazovač Jiří Mazura. Juni-
oři do 21 let (U21):  nejlepší hráč 
obrany Zdeněk Kutílek, nejlepší pál-
kař Jaroslav Sitár, skokan roku Kamil 
Pejchal, nejužitečnější hráč Radim 
Novotný, nejlepší nadhazovač Joshua 
Tindall. -zt-

Mistrovství světa v bojovém umě-
ní Taekwon-do se letos uskutečnilo 
na sklonku srpna v Plovdivu v Bul-
harsku. Letošního 19. mistrovství 
se zúčastnili také dva členové tře-
bíčského oddílu Taekwon-do Voj-
těch Fiala a Tomáš Sotolář. Oba dva 
se zúčastnili letošního mistrovství 
Evropy a na základě svých výkonů 
byli nominováni i na tuto vrchol-
nou soutěž. 

T. Sotolář soutěžil v disciplíně 
sportovní boj ve váze nad 85 kg 
a byl členem seniorského týmu. 
V. Fiala reprezentoval v disciplíně 
sportovní boj v kategorii do 85 kg. 

Reprezentační tým, jehož členem 
byl i T. Sotolář získal na tomto MS 
v disciplíně technické sestavy krás-
nou bronzovou medaili. 

V individuální disciplíně sportov-
ní boj T. Sotolář vyhrál svůj první 
zápas s Uganďanem, ale následně 
byl bohužel poražen borcem z Ang-
lie. 

Stejný osud potkal i V. Fialu, kte-
rý po vítězství nad Tádžikistáncem 
těsně podlehl Řekovi. 

V týmových bojích T. Sotolář 
podal skvělý výkon, když pora-
zil čínského závodníka a násled-
ně i borce z Peru. Národní tým ale 

nakonec podlehl týmu z Uzbekistá-
nu těsně pod stupni vítězů. 

Český národní tým mužů a žen se 
stal mistrem světa v disciplíně spe-
ciální přerážení nohou ve výskoku 
a s celkovým ziskem dvě zlaté, dvě 
stříbrné a osm bronzových skonči-
la ČR v celkovém hodnocení států 
na pěkném šestém místě. Nejvíce 
medailí a nejlepším týmem MS se 
stala kolébka tohoto umění Korea. 
 -zt-

ZLEVA Tomáš Sotolář a Vojtěch 
Fiala.  Foto: archiv oddílu

Zúčastnili se mistrovství světa


