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Třebíčské noviny

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

tel.: 776 143 134

3. 12. 2016 Střítež - kolem 
vypuštěné Markovky - Střítež (8 
km), možnost prodloužení: Střítež 
- kolem Letiště - Lorenzovy sady - 
památník letce Peřiny - Třebíč (+ 5 
km). Sraz v 9.00 hodin ve Stříteži u 
Řízkovny. Odjezd autobusem z Tře-
bíče z AN (č. 6) v 8.45 (zastavuje žel. 
stanice a Znojemská). Návrat auto-
busem ze Stříteže v 11.00, 13.40, 
nebo příchod do Třebíče.

10. 12. 2016 Třebíč, MHD u 
Kuchyňky - Zámiš - Bažantni-
ce – naučná stezka – Račerovický 
rybník - a) po cyklo do Třebíče (10 
km) nebo b) statek - Pod Besídkou - 
Padrtův mlýn - Třebíč (14 km). Na 

Naučné stezce Bažantnice u lesního 
rybníčku opékání (buřty s sebou). 
Odchod z Třebíče od zastávky MHD 
Kuchyňka v 9.00 hodin.

17. 12. 2016 Rudíkov, žel. sta-
nice - ponorka u Rudíkova - kolem 
zajímavých kamenů přes Raubířské 
skály - Hodov - Nárameč – Trna-
va (13 km), možnost prodloužení: 
Trnava - Třebíč (+ 6 km). Odjezd 
autobusem z Třebíče z AN (č. 4) v 
8.45 (zastavuje Cyrilometodějská, U 
Pekárny). Návrat autobusem z Trna-
vy v 14.26, nebo příchod do Třebíče.

26. 12. 2016 Štěpánský pochod, 
vánoční výšlap, start v Třebíči na 
Karlově náměstí od sochy Cyrila a 
Metoděje v 8.30 hod., společně po 
trase Třebíč - Lubí - Ptáčov - Hos-
tákov - Vladislav (12 km). V Hos-
tákově posezení s občerstvením, 

obdržení pamětních listů. Ve Vladi-
slavi individuální zastavení. Zpátky 
do Třebíče: a) z Vladislavi odjezd 
vlakem v 11.06, 13.06, 15.09, 17.06, 
b) pokračovat pěšky přes Hluboček 
a Palečkův mlýn (+ 9 km).

30. 12. 2016 Vladislav - Střížov 
- Slavičky - Dolní Vilémovice - 
Zárubice – Svatocheň (15 km). 
Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 
8.39. Nebo Dolní Vilémovice - Záru-
bice – Svatocheň (7 km). Odjezd 

autobusem z Třebíče od Úřadu práce 
v 11.00 hodin. Ve 14.00 hodin účast 
na setkání v lese Svatochni u staro-
bylého památného dubu, který se 
nachází ve středu pomyslného kruhu 
vesnic Račice, Zárubice, Mysliboři-
ce, Odunec a Krhov. U dubu bude 
oheň, opékání buřtů a přípitek. Na 
autobus v 16.20 do Myslibořic 2 km.

31. 12. 2016 Na Pekelňák, trasu 
si každý volí sám, sraz u rozhledny 
v 11.00 hodin. -zt-

Letos v anketě o nejlepšího 
atleta Třebíče se objeví nové 
jméno. 

 Milan Zeibert

V pátek 9. prosince bude v zasedací 
místnosti třebíčské radnice vyhlášen 
vítěz už 23. ročníku ankety Atlet Tře-
bíče. Je téměř jisté, že k  dosavadním 
premiantům (1994 Iva Skorocká, 
1995 Petr Nožička, 1996 Jan Krato-
chvíl, 1997 a 1998 Lucie Sichertová, 
1999 a 2001 Jiří Kliner, 2000 a 2003 
Jaroslav Růža, 2002 Petr Svoboda, 
2004 Petra Ludanyiová, 2005 a 2006 
Martin Hošek, 2007 Petr Daněček, 
2008 a 2010 Josef Rygl, 2009 Ond-
řej Sobotka, 2011–2014 Jiří Sýkora, 
2015 Bára Doležalová) přibude nové 
jméno. 

Loňská vítězka Bára Doležalo-

vá vzhledem ke studijním povin-
nostem absolvovala pouze dvě kola 
druholigové soutěže družstev, mílař 
Josef Rygl se může pochlubit pouze 
osmým místem z MČR a sedmým ze 
Zlaté tretry, a další jména ze sezna-
mu patří buď závodníkům, kteří už 
v Třebíči nezávodí, nebo závodní 
činnost ukončili. 

Výjimkou je Jiří Kliner, který si i 
jako vedoucí prvoligového družstva 
mužů, a zároveň úspěšný trenér, stá-
le udržuje vysokou výkonnost. Spíše 
než on se však mezi nejlepšími obje-
ví jeho svěřenci. 

Týká se to především Tobiá-
še Dvorského, žákovského mistra 
republiky v běhu na 150 m v hale 
a na 60 m na dráze, stříbrného na 
šedesátce v hale a stopadesátce na 
dráze, a navíc bronzového v devíti-
boji. Dále mistra republiky junio-
rů v sedmiboji v hale a stříbrného 

Hledá se vítěz 23. ročníku ankety Atlet Třebíče

Třebíčský oddíl  bojového umění 
Taekwon-do ITFKoguryo se zúčastnil 
Mistrovství České republiky Taekwon-
do ITF v Brně. Soutěže se zúčastnilo 
rekordních 491 závodníků z 28 škol 
taekwonda z celé republiky. 

Za třebíčský oddíl se soutěže zúčast-
nili závodníci: Vojtěch Čech, Filip 
Matoušek, Pavel Vobůrka, Martin 
Matoušek, Alžběta Adámková, Lukáš 
Stručovský, Kristýna Filipová, Patrik 
Mikeš, Patrik Šimek, Tomáš Mikeš, 
Jiří Matoušek, Vojtěch Fiala, Tomáš 
Sotolář, Pavel Zejda, Rudolf Matou-
šek (kouč), Jaroslav Mašek (kouč) a 
Michal Kobylarz (rozhodčí). 

Velkým úspěchem byly nejen zlaté 
medaile seniorů (V. Fiala, J. Matoušek, 
T. Sotolář), ale také zisk nejcennějšího 
kovu třebíčských mladých závodníků 
K. Filipové a P. Vobůrky. Zlatou teč-

kou nakonec byl zisk prestižního titu-
lu Mistři republiky ve sportovním boji 
týmů.

Celkové výsledky:
Vojtěch Fiala – 1. místo sportovní 

boj, 3. místo silové přerážení
Jiří Matoušek – 1. místo sportovní 

boj, 2. místo technické sestavy
Tomáš Sotolář – 1. místo silové pře-

rážení, 2. místo sportovní boj
Pavel Vobůrka – 1. místo sportov-

ní boj, 3. místo speciální přerážení ve 
výskoku

Kristýna Filipová – 1. místo silové 
přerážení

Lukáš Stručovský – 2. místo tech-
nické sestavy, 3. místo sportovní boj

Tým seniorů (Fiala, Sotolář, J. 
Matoušek, P. Mikeš, Šimek, Zejda) 
– 1. místo sportovní boj, 3. místo silo-
vé přerážení

NA SNÍMKU všichni třebíčští účastníci třebíčského oddílu. Foto: archiv oddílu

Třebíčský oddíl slavil

Krásné umístění a skvělé zážitky si 
přivezl z mistrovství světa veteránů 
v atletice překážkář Spartaku Třebíč 
Petr Veleba. Pro páté místo v kate-
gorii nad 45 let a setkání s klokany 
si zaletěl až do australského Perthu, 
kde stodesítku překážek zaběhl v ča-
se 17,75 s, což je jeho nejlepší letoš-
ní výkon. Kromě krátkých překážek 
zvládl Veleba v Austrálii i překážkář-
skou čtvrtku, na níž mu čas 69,47 
s v chladném a větrném počasí vyne-

sl 4. místo v rozběhu, což na fi nále 
nestačilo.

Z výsledků MS veteránů v atleti-
ce v Perthu: muži nad 45 let - 110 
m přek: 1. Simoes (Brazílie) 15,24, 
2. Zillig (Švýcarsko) 16,46, 3. Cam-
aschella (Itálie) 16,81, 5. Veleba 
(ČR) 17,75. 400 m přek: 1. Vickers 
(USA) 57,50, 2. Sunneborn (Švéd-
sko) 57,79, 3. Ramirez (Španělsko) 
59,21, 4R Veleba (ČR) 69,47.  miz 

Petr Veleba byl pátý na MS 

Tečku za letošní triatlonovou sezó-
nou udělalo slavnostní vyhlášení. Do 
libereckého luxusního Grandhotelu 
Zlatý Lev se v sobotu 26. listopa-
du sjeli nejlepší triatlonisté a triat-
lonistky z tuzemských pohárových 
klání v rámci Českého poháru. 

Toto setkání bylo slavnostním 
dnem pro všechny vyhlášené spor-
tovce a jejich doprovod. Vrcholem 
galavečera bylo vyhlášení ankety 

Král triatlonu. Stali se jimi Vendula 
Frintová a Jan Čelůstka. Mezi účast-
níky měl své zastoupení také oddíl 
triatlonu TJ Spartaku Třebíč. 

V prestižní sérii dlouhých triatlo-
nů s názvem FORD CZECHMAN 
TOUR se umístil na 3. místě v kat. 
M 55-59 let Petr Mejzlík. Slavnost-
ním večerem všechny provedl známý 
spíkr České televize Tomáš Budka.  

 -zt-

Zakončili triatlonovou sezonu

ve vrhu koulí Aleše Svobody, a také 
Veroniky Janíčkové, stříbrné v běhu 
na 400 m překážek a bronzové na 60 
m překážek při republikových šam-
pionátech juniorů a páté na 100 m 
překážek při MČR do 22 let. 

Bez šancí nejsou ani oštěpař Mar-
tin Bartoš, pátý na „republice“ mezi 
juniory, a Renata Procházková, šes-
tá nejlepší dorostenka na třístovce 
překážek. Mezi ně se však jistě vklíní 
koulař Tomáš Vilímek z tréninkové 

skupiny Jana Herese, jehož nejlepší 
letošní vizitkou je bronz z juniorské-
ho republikového šampionátu. 

Výčet závodníků, kteří mají nej-
větší šance promluvit do pořadí na 
prvních místech, doplňuje svěřenec 
Josefa Vomely Ondřej Dolák, pátý 
nejlepší diskař opět z MČR juniorů. 
Ať už skonči letošní anketa jakko-
li, jisté je jedno: jméno vítěze roč-
níku 2016 důstojně doplní stávající 
seznam vítězů.


