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Quadriathlon 2016, Majsrovstvá 
Európy - Šprintová vzdialenosť, 5. 
kolo svetového pohára, Otvorené 
Majstrovstvá Slovenska, to vše byl 
statut závodu v Šamoríně-Čilisto-
vě. Tradičně vydařený kvadriatlono-
vý podnik na Slovensku přivítal 30. 
července závodníky ze sedmi zemí 
(FRA , GER, POL, ESP, MAĎ, CZE 
a SVK), kteří se utkali o tituly Mis-
trů Evropy na sprinterské trati 0,75-
18-4-4 km (plavání-kolo-kajak-běh).

Krásné počasí, skvělá organizace a 
zcela uzavřené závodní tratě s fandí-
cími diváky v okolí hotelu Kormorán 
dodávaly závodníkům dostatek ener-
gie. A ti se jim odměnili hodnotnými 
výkony.

Mistrem Evropy v absolutním 
pořadí se stal Enrique Peces ze Špa-
nělska v čase 1:12,57 h před Maďa-
rem Ferencem Csimou (-2:34min) 
a Němcem Stefanem Teichertem 
(-2:55min). Svoje zastoupení v závo-

dě měla i Třebíč. Mezi muži nad 60 
let obsadil 2. místo Zdeněk Miko-
láš (KLM TR) časem 1:50,36 h. 
Poražen byl pouze Polákem Jerzym 
Gendekem, za ním skončil Peter Ap-
pelt z Německa. TJ Spartak Třebíč, 
oddíl TT , reprezentoval Petr Mejz-
lík, který se časem 1:35,09 h. probo-
joval na 2. místo. Vítězem kategorie 
se stal Christian Smidt (Německo), 
třetí místo obsadil Polák Romek Pie-
trzak. Dalším závodem bude norské 
Oslo v polovině září.

„Tak tohle jsem opravdu nečekal, slo-
vy Karla Gott a. Tohle vyšlo nad oče-
kávání vzhledem ke konkurenci. Jsem 
v kategorii už osm let, takže každé 
stupně jsou svátkem,“ ohodnotil svůj 
výkon Mejzlík.   -zt-

Mejzlík a Mikoláš vicemistry Evropy

PETR MEJZLÍK (vlevo) a Zdeněk 
Mikoláš vybojovali stříbrné medaile.

 Foto: archiv P. Mejzlíka

Atletky v II. lize překvapily
Příjemným překvapením skončilo 

účinkování atletek Spartaku Třebíč 
v letošní II. lize. Děvčata jsou sice o 
soutěž níž než muži, vybojovala však 
umístění o stupínek lepší než oni 
a skončila druhá. Pro mladý celek 
vedený Hedvikou Mokrou je to pře-
kvapivě dobrý výsledek, zvlášť po 
nevydařeném 1. kole, v němž třebíč-
ské závodnice skončily páté. 

V závěrečném kole v Ústí nad 
Orlicí podlehly Třebíčačky pouze 
Čáslavi, která vyhrála všechna ko-
la a postupuje do I. ligy. Úspěch 
je o to cennější, že chyběla jednič-
ka družstva, překážkářka Veronika 
Janíčková. Skvěle ji však zastoupila 
Renata Procházková, která zvítězila 
na obou překážkových tratích, a pře-
stože odzávodila teprve jednu sezo-
nu, stala se bodově nejúspěšnější 
členkou družstva. 

V Ústí ale nejvíce bodovala Bára 
Doležalová, která při třech individu-
álních startech získala 26 bodů. O 
čtyři body méně měla Procházková 
a spolu s ní Monika Sedláčková.

Výkony závodnic Spartaku Tře-
bíč ve 4. kole II. ligy v Ústí nad 
Orlicí: 100 m: 3. Kosielská 13,71, 
10. Růžičková 14,71. 100 m přek:  
1. Procházková 16,17. 400 m přek: 
1. Procházková 71,10. Dálka: 2. 
Doležalová 5,33, 4. Kosielská 5,07, 
7. Růžičková 4,71. Trojskok: 1. 
Doležalová 11,10, 3. Sedláčková 
9,75. Koule: 2. Sedláčková 10,87, 
8. Götzová 7,16. Disk: 4. Jordánová 
26,51, 5. Nováčková 26,30, 6. Sed-
láčková 25,35, 7. Mokrá 23,99, 8. 
Götzová 20,93. Kladivo: 2. Götzová 
35,36, 3. Nováčková 33,00, 5. Mokrá 
31,16. Oštěp: 5. Doležalová 31,96, 
6. Jordánová 30,73. Družstva v kole: 
1. AC Čáslav 178, 2. Spartak Třebíč 
141, 3. Moravská Třebová 138, 4. 
Lokomotiva Trutnov 113, 5. Jiskra 
Ústí nad Orlicí 80, 6. Atletika Chru-
dim 64, 7. AC Pardubice 54. Koneč-
né pořadí II. ligy: 1. AC Čáslav 28, 
2. Spartak Třebíč 20, 3. Lokomotiva 
Trutnov 18, 4. Jiskra Ústí nad Orlicí 
16, 5. Moravská Třebová 13, 6. AC 
Pardubice 10, 7. Atletika Chrudim 7. 

 Milan Zeibert

Na 150 jednotlivců a 18 štafet z 
18 zemí světa se postavilo na start 
mezinárodního Mistrovství Slo-
venské republiky v dlouhém triat-
lonu s názvem SLOVAKMAN226. 
Tento závod si do svého závodního 
kalendáře zařadili např. i závodníci z 
V. Británie, USA či Kolumbie. Závod 
byl také součástí ČP v dlouhém tri-
atlonu s názvem FORD CZECH-
MANTOUR 2016.

V sedm hodin se závodníci po 
výstřelu z děla vrhli do Váhu, aby 
uplavali 3,8 km. Následovalo 180 
km v šesti okruzích ve směru Piešťa-
ny, Madunice a zpět. Život na trati 
účastníkům ztrpčoval hlavně velmi 
silný vítr, který je naopak příjemně 
ochlazoval při závěrečném maratón-
ském běhu. 

Šest okruhů podél Váhu směrem 
do městského parku a zpět urči-
lo pořadí v cíli. Tím jako první po 
8:30,44 h. proběhl Jan Oppolzer z 
ČR. Z oddílu TT  TJ Spartaku Tře-
bíč v čase 12:18,05 h. proběhl cílem 
Roman Korner a v kat. 45-49 let to 
stačilo na 7. místo a Petr Mejzlík v kat. 
55-59 let se za čas 12:40,03 h. postavil 
při slavnostním vyhlášení výsledků na 
stupně vítězů za 3. místo.

„Předběhl mě na posledních sto met-
rech soupeř ze Slovenska. Reagovat 
nešlo, protože byl našlápnutý mě pora-
zit. Po vyhlášení mi povídal, že jsem 
měl číslo se jménem vzadu, takže si to 
přečetl a šel po mně. Kdybych prý ho 
měl vepředu, tak by se tak nezmáčk-
nul,“ konstatoval Mejzlík.  -zt-

Mejzlík skončil na Slovensku třetí

Jedním ze suvenýrů, které si budou 
moci zakoupit návštěvníci Srazu 
Boroviňáků v sobotu 3. září, bude 
i velký nástěnný kalendář pro rok 
2017. Ten na více než 60 fotografi ích 
seskládaných do působivých koláží 
zachycuje nejen výstavbu „staré“ 
Boroviny, ale hlavně její obyvatele a 
také pracovníky obuvnické továrny.

„Snažili jsme se do kalendáře zařa-
dit co nejvíce fotografi í z 50. až 70. let 
minulého století. Díky tomu se na foto-
grafi ích pozná asi každý Boroviňák, 
který byl v té době v dětském věku,“ 
vysvětluje Milan Krčmář z třebíčské-
ho science-centra Alternátor, jenž 
kalendář připravoval.

„Někdy bylo fotografi í o jednom 
tématu tolik, že jsme je rozvrhli do 
více měsíců. Jednalo se právě hlavně 
o snímky dětí z borovinských školek 
nebo z mládežnických organizací,“ 
doplňuje.

Kalendář je vytištěný na kvalit-
ním křídovém papíru o velikosti A3. 
Fotografi e jsou zvětšeniny sním-
ků, které lidé přinesli v posledních 
měsících do Alternátoru, počítačo-
vě vyčištěné, zaostřené a kontrast-
ně upravené tak, aby byly co nejví-
ce detailní. U všech je také popisek, 
který většinou uvádí rok jejich vzni-
ku, událost, na níž byly zachyceny, 
významnější osoby jsou i jmenová-
ny. A mnohdy se do něj dostaly i celé 
rodiny.

„Zajímavé například je, že na lis-
tu věnovaném borovinskému divadlu 
najdeme herce Jiřího Pechu na fotogra-

Na Srazu Boroviňáků 
pokřtí i historický kalendář

fi i z 60. let a zároveň i jeho otce Fran-
tiška na snímku ze začátku 40. let. 
Stejně tak u sportu jsou cyklisté Bo-
ca Horáček starší a mladší a o kus dál 
paní Horáčková, coby házenkářka,“ 
říká Krčmář. 

„A když je řeč o Jiřím Pechovi, tak 
ten svou účast na Srazu Boroviňá-
ků potvrdil a všem vzkazuje, že se 
do Boroviny moc těší, poukazuje 
Krčmář. Kalendář se na Srazu Boro-
viňáků bude prodávat za 139 korun. 
Rada města v Třebíči rozhodla pod-
pořit žádost o příspěvek pořadatele 
akce Setkání Boroviňáků. Příspěvek 
činí 20 tisíc korun.  -zt-

 10 - Generální jízda vláčku pro 
zaměstnance a novináře, zkouška jed-
notlivých scének „živých obrazů“

 10.30 - Zahájení, proslovy, uvítání; 
první jízda vláčku, kočáru a Tatry 603 
pro veřejnost; křest kalendáře „Sta-
rá Borovina 2017“; otevření výstav v 
budovách č. 54 a 7 (v budově 7 budou 
od 14.00 do 16 - autorky obrazů, které 
budou připraveny odpovídat na případ-
né dotazy – podrobnosti níže).

 11 - Orchestr Horanka
 13 - Loutkové divadlo
 14 - Orchestr Horanka
 15 - Loutkové divadlo
 17 až 18 - Poslední jízda vláčku (uvi-

dí se podle zájmu).

Harmonogram Srazu 
Boroviňáků v sobotu 3. září

Odchytí divoké kočky
Městská policie Třebíč upozorňuje obyvatele města, že na Gorazdově 

náměstí, zejména v blízkosti starého hřbitova, budou ošetřovateli Městské-
ho útulku pro opuštěná zvířata Třebíč  odchytávány přemnožené divoké koč-
ky. Ty tam poškozují hroby a znečišťují pietní místo. Plánovaný odchyt se 
uskuteční v období od 1. září do konce roku. Policie žádá majitele domácích 
koček, aby si své mazlíčky v tomto termínu zabezpečili. -zt-


