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V klubu Hájek byly vyhlášeny 
výsledky 46. ročníku ankety Sporto-
vec města Třebíče (původně Sporto-
vec okresu Třebíč). Místostarostové 
Vladimír Malý, Pavel Pacal, šestiná-
sobná vítězka ankety Naďa Dobešo-
vá i loňský vítěz Jiří Sýkora se těšili 
především na to, že předají ceny za 
prvenství v hodnocení odborníků i 
v hlasování čtenářů Romanu Eratovi. 

Ten byl ale v době vyhlašování 
mimo republiku, a tak větší pozor-
nost poutaly výsledky kategorie 
družstev. U odborné komise zvítě-
zili atleti Spartaku Třebíč, u čtená-
řů hokejisté Horácké Slavie. Ti si 
došli pro obojí prvenství i v kategorii 
družstev mládeže, ve čtenářském hla-
sování uspěl i jejich trenér Karel Vej-
melka a mládežnická reprezentantka 
Adéla Škrdlová. 

Nejlepším trenérem je dle komise 
atlet Jiří Kliner, nejlepším mládežní-
kem triatlonista Tomáš Kříž. Dvoj-
násobně nejúspěšnějším veteránem 
se stal podle očekávání Petr Mejz-
lík, v nové kategorii „sportovní akce 
roku“ zabodoval u odborníků Mezi-
národní atletický mítink žactva, u 
čtenářů pak půlmaraton Halahoje. 
Dvojí symbol mělo i uvedení nových 
členů Síně slávy. 

Prvním jmenovaným je Bohumil 
Pejzl, jeden ze zakladatelů třebíč-
ského organizovaného volejbalu, po 
řadu sezon kapitán a později trenér 
družstva mužů, druhým dlouhole-
tý sportovní a tělovýchovný pracov-
ník Otakar Kratochvíl, činný v klubu 
SHS Třebíč i v současnosti. 

Třebíčský volejbal slavil loni šede-
sát let, a tak bylo stylové, když se 
v průběhu vyhlašování všichni oce-
nění postupně podepisovali na dva 
volejbalové míče, které v jeho závěru 
obdrželi pánové Pejzl a Kratochvíl. 
Druhý jmenovaný měl loni výro-
čí osobní: v třebíčské tělovýchově 
působí přesně půl století. 

Životní jubilea oslavili či osla-
ví poslední tři ocenění: fotbalový 
činovník Jan Láník, někdejší vedou-
cí prvoligového družstva atletek a 
stále činná rozhodčí Eva Divišo-
vá a házenkářská legenda Miloslava 
Horáčková. 

Součástí programu bylo i předání 
fi nančních ocenění všem třebíčským 
sportovcům a sportovkyním, kte-

BOHUMIL PELZL, jeden ze zakladatelů třebíčského volejbalu, dlouholetý kapitán a později trenér třebíčských mužů, pře-
bírá od místostarosty Vladimíra Malého ocenění za vstup do Síně slávy třebíčského sportu. Foto: Josef Kropáč

Sportovci Třebíče byli vyhlášeni 
Roman Erat, atleti a hokejisté

O talentované sprintery nemě-
la Třebíč nikdy nouzi. Nejnověj-
ší běžecký objev se jmenuje Tobiáš 
Dvorský a na halovém MČR žactva se 
uvedl dvěma medailemi. V pražské 
Stromovce skončil nejprve druhý 
na šedesátce, následovalo prvenství 
na 150 m. Závodník Spartaku Třebíč 
přitom pokaždé svedl souboj s Holu-
bem z Kolína. 

V rozbězích na 60 m sice Dvorský 
dosáhl nejrychlejšího času za všech 

přihlášených (se 7,23 s vyrovnal 
krajský rekord Václava Bohutínské-
ho), ve fi nále však se 7,29 sekunda-
mi zůstal za Kolíňákovými zády. Na 
stopadesátce byl naopak v rozbězích 
nejrychlejší Holub, svěřenec Jiří-
ho Klinera ale v přímé konfrontaci 
zrychlil na 17,15 s a stal se mistrem 
republiky. Dvěma medailemi tak roz-
šířil třebíčskou kolekci z letošní haly, 
o niž se postarali výhradně členové 
Klinerovy tréninkové skupiny.   miz 

Tobiáš Dvorský skončil 
první a druhý na MČR

Sobota 12. března byla svátkem 
dříve narozených atletů. V pražské 
Stromovce se uskutečnilo 13. halové 
mistrovství v lehké  atletice. Tohoto 
mistrovství se zúčastnil Petr Motá-
lek, člen Spartaku Třebíč, který 
obhajoval loňský mistrovský titul. 
První jeho disciplínou byl běh na 
3000 metrů. 

Po doběhu v čase 10:27,12 minut 
a přepočtu věkovým koefi cientem 

to stačilo na třetí místo, přestože se 
proti loňskému mistrovství zlepšil o 
necelou vteřinu. 

V jeho doplňkové disciplíně, 1500 
metrů, po průměrném čase a po pře-
počtu skončil na čtvrtém místě.  Byl 
to dobrý test  připravenosti na blížící 
se MEM v hale, které se koná  od 29. 
března do 3. dubna v italské Anco-
ně a kterého se třebíčský závodní 
zúčastní.   -zt-

Motálek reprezentoval Třebíč

Judista Nechvátal bodoval
Velká cena Hradce Králové se uskutečnila na počátku března ve sportov-

ní hale v Hradci. Z celé České republiky a ze sousedního Polska se sjelo cel-
kem 481 závodníků z 48 oddílů. V této konkurenci startovali také dva úspěš-
ní judisté z TJ Spartaku Třebíč. Nejmladší třebíčský judista Radek Nechvátal 
zápasil v kategorii mláďat a ve váze do 27 kilogramů. V této kategorii a váze 
se sešlo celkem 31 soutěžících a Radek vybojoval nádherné třetí místo. Star-
ší žák Milan Rybnikář měl ve své kategorii a ve váze do 66 kilogramů celkem 
deset soupeřů, na stupních vítězů se však neumístil. -zt-

ří v loňském roce získali medaile na 
MČR, ME či MS. 

Výsledky 46. ročníku ankety 
Sportovec města Třebíče

Sportovní akce roku: dle komise: 
Mezinárodní atletický mítink žactva, 
ZŠ Benešova + atletický oddíl Spar-
taku Třebíč, dle čtenářů: Halahoj 
třebíčský půlmaraton, studentský 
klub Halahoj. 

Kolektiv mládeže: dle komise i 
dle čtenářů: starší dorost hokejistů 
Horácké Slavie Třebíč 

Kolektivy dospělých: dle komise: 
1. atleti Spartaku Třebíč, 2. hokejisté 
Horácké Slavie, 3. gymnastky Gym 
clubu Třebíč, dle čtenářů: hokejisté 
Horácké Slavie.

Trenér: dle komise: Jiří Kliner, 
atletika, Spartak Třebíč, dle čtenářů: 
Karel Vejmelka, hokej, Horácká Sla-
via,

Veterán dle komise i dle čtená-
řů: Petr Mejzlík, kvadriatlon, Spar-
tak Třebíč. 

Jednotlivci mládež: dle komi-

se: 1. Tomáš Kříž, triatlon, Spartak 
Třebíč 2. Sára Doležalová, plavání, 
Laguna, 3. Radka Březnová, triatlon, 
Spartak Třebíč, dle čtenářů: Adéla 
Škrdlová, hokej, Horácká Slavia Tře-
bíč.

Jednotlivci dospělí: dle komi-
se: 1. Roman Erat, hokej, Horác-
ká Slavia, 2. Bára Doležalová, atleti-
ka, Spartak Třebíč, 3. Vojtěch Fiala, 
taekwondo, TJ Třebíč, dle čtenářů: 
Roman Erat, hokej, Horácká Slavia.

Síň slávy třebíčského sportu: 
Bohumil Pejzl a Otakar Kratochvíl

Ocenění při příležitosti životní-
ho jubilea: Miloslava Horáčková, 
Eva Divišová, Jan Láník

Přehled fi nančně oceněných 
medailistů podle sportovních 
organizací:

Baver: Eliška Dočkalová, Gym 
club Třebíč: družstvo žen, Klub 
ledních medvědů: Zdeněk Miko-
láš, Laguna: Sára Doležalová, 
Nuclears: družstvo žáků do 11 let, 
družstvo žáků do 13 let, družstvo 
žáků do 15 let, členové družstva ČR 
žáků do 12 let Fejta, Malena, Mina-
řík, Šabacký, členové družstva žáků 
ČR do 15 let Hlouch, Krejčiřík, Váv-
ra, Vostal, člen družstva ČR dorostu 
Radim Novotný, Ski Tour: Kristý-
na Neumannová, Spartak Třebíč: 
Bára Doležalová, Tomáš Vilímek, 
Petr Veleba, Stanislav Marek, Petr 
Motálek, Tomáš Kříž, Petr Mejzlík, 
Milan Procházka, TJ Třebíč: Mar-
tin Hanák, Marie Vojtková, Vojtěch 
Fiala, Tomáš Sotolář, Jiří Matoušek, 
Alžběta Adámková, družstvo mužů 
taekwondo. Milan Zeibert


