
1. závod: 11. 3. 2017 
– Běh na kopcích

Pořadatel: Oddíl orientačního běhu 
Třebíč

Tratě: 1200 m, 3900 m, 7600 m  / 
prezence 08:30  hod.

Místo: ZŠ Na Kopcích, Třebíč (atle-
tický stadion) / hl. závod 10:20 hod.

Kontakt: Marek Prášil – tel. 724 131 
306 -   prasilm@seznam.cz

2. závod: 26. 3. 2017
– Blátivý kameňák 

Pořadatel: SDH Kamenná
Tratě: 200, 400, 800, 1 600, 4 000, 7 

800 m / prezence  09:00 hod.
Místo: Kamenná – koupaliště  / 

hlavní závod  12:00 hod.
Kontakt: Milan Procházka –tel. 724 

091 786  - milprochazka@seznam.cz

3. závod: 1. 4. 2017 
– Běh Lorenzovými sady

Pořadatel: TJ Spartak Třebíč– oddíl 
atletika  

Tratě: 200m,2 200m,4 400m  / pre-
zence: 09:00 hod.

Místo: Fotbalový stadión  HFK Tře-
bíč   / hlavní závod   12:30 hod.

Kontakt: Josef Vomela -  tel.  732 
681 111   josefvomela@seznam.cz

4. závod: 8. 4. 2017 
– Běh na Hrádku

Pořadatel: TJ Spartak Třebíč – oddíl  
triatlonu  

Tratě: 200 m, 4400 m, 6600 m  / 
prezence: 09:00 hod.

Místo: Třebíč na Hrádku   / hlavní 
závod    12:30 hod.

Kontakt: Tomáš Nováček -  tel. 776 
550 230  novacekt@seznam.cz  

5. závod: 17. 5. 2017 
– Jarní  AGRO kilometr

Pořadatel: TJ Spartak Třebíč– oddíl 
triatlonu

Tratě: 200 m, 1 000 m,  / prezence      
15:30 hod.

Místo: Atletický stadión TJ Spartak 
Třebíč / hlavní závod 17:00 hod

Kontakt: Petr Motálek – tel. 605 
213 142  moty61@seznam.cz

6. závod: 7. 6. 2017 
– Běh  do kopce k Brabcovi
Pořadatel: TJ Spartak Třebíč– oddíl 

triatlonu
Tratě: 1 000 m  do kopce  / prezence      

15:30 hod.
Místo: Třebíč – Pocoucov, velko-

sklad Brabec / hlavní závod 17:00 
hod.

Kontakt: Petr Motálek – tel. 605 
213 142  moty61@seznam.cz

7. závod: 24. 6. 2017 
 Běh neutronů  MČR 

veteránů 10 km na silnici
Pořadatel: TJ Spartak Třebíč - oddíl 

triatlonu
Tratě: 2 500m , 10 000 m  / prezen-

ce   10:00 hod.
Místo: Třebíč – Sady na Polance  / 
hlavní závod   13:00 hod.
Kontakt: Petr Motálek – tel. 605 

213 142 -  moty61@seznam.cz

Třebíčský běžecký pohár 
5. ročník, 1. pololetí

STRANA  22 TN - BŘEZEN 2017Sport

Oddíl Atletic Třebíč láká 
do svých řad také běžce, 
kteří běhají pro radost. 

 Antonín Zvěřina

Tradiční Silvestrovský běh, 
který míří z Třebíče na 
Klučovskou horu, pořádá 
běžecký oddíl Atletic Třebíč. 
Oddíl funguje od roku 2004, 
a jeho dlouholetým předse-
dou byl Arnošt Koreš. Ten 
předal žezlo mladším čle-
nům, předsedou se stal Jiří 
Dvořák, dalšími členy vede-
ní Zuzana McBain a Ivana 
Havlíková.   

„Zpočátku nás bylo jen pár, 
ale oddíl se postupně rozros-
tl, takže teď má zhruba 50 
členů,“ zavzpomínal dnes 
už bývalý předseda Koreš. 
Upozornil, že oddíl se neza-
bývá jen vrcholovými běžci, 
ale má mezi sebou i běžce rekreační.

Může přijít každý
„Náš klub je otevřený široké veřej-

nosti. Tréninky míváme každou středu 
od 17.45 hodin, a kdokoli chce, může 
přijít,“ vysvětlila členka vedení Mc-
Bain. Doplnila, že v případě zájmu 
se může každý stát, za určitých pod-
mínek, členem.

V zimě oddíl trénuje na takzvaném 
dukovanském stadionu, v jiných roč-
ních obdobích členové a přízniv-
ci často vyrážejí do volné přírody. 
„Běháme v Libušině údolí, zamíříme 
třeba do Ptáčova, k Trnavě, či do heral-
tických lesů,“ nastínil Koreš. 

Ten si myslí, že se nedá jen trénovat 
na stadionu, z běhání neustále doko-
la by se mohl podle něj člověk zbláz-
nit. Což samozřejmě byla nadsázka.  

Oba mají radost, že zájem o běhá-
ní mezi lidmi narůstá. Pokud jde 
o rekreační běžce, rádi jim poradí, 
jakou obuv zvolit, jak se stravovat, 
jak vlastně začít.  

„Mezi naše členy patří třeba třebíč-
ský radní a nyní i radní Kraje Vysočina 
Pavel Pacal,“ uvedla McBain. K čle-
nům patří i nevidomý běžec Ondřej 
Zmeškal. 

Pokud jde o silvestrovský běh, letos 
se konal 36. ročník, Arnošt Koreš 
pořadatelství převzal po 17. roční-
ku. „Přebíral jsem je po cyklistech, kte-
ří tento běh založili z recese,“ nazna-
čil Koreš. Sdělil, že podobný běh, 
Vánoční, založili cyklisté i ve Znoj-
mě, a nyní se pořadatelé přetahují, 
kdo bude mít víc účastníků. 

Rekordní účast
Letos se do Třebíče sjelo, či přišlo, 

rekordních 215 účastníků Silvestrov-
ského běhu. Arnošt Koreš přiznal, že 
při pořádání běhů má určitou před-
stavu, jak by měly vypadat, i když to 
dá víc práce. To přispělo k navýše-
ní běžců i u Silvestrovského běhu. 
„Důležitá je také reklama. Jsme na fa-
cebooku a připravujeme webové strán-
ky,“ poukázala McBain. 

„I my se účastníme běhů třeba na 
Brněnsku a Chotěbořsku, a lidé už nás 
znají, co dokážeme připravit, a rádi do 
Třebíče přijíždějí,“ nastínil Koreš. U 
Silvestrovského běhu mají pořadate-

lé velikou výhodu, že jim vyšla vstříc 
Střední průmyslová škola - budovou 
v Demlově ulici.

„V létě třeba není zázemí až tak 
důležité, ale při zimním běhu určitě 
ano,“ podotkl Koreš. Překročit stov-
ku závodníků se pořadatelům poda-
řilo před pěti lety, tehdy překročili 
další magickou hranici, dvoustovku.

„Říkal jsem, že až tuto metu dosáh-
neme, s pořadatelstvím skončím a 
nechám to mladším,“ pousmál se 
Koreš. Netajil, že s přípravou ale 
pomáhat bude. O pokračování pořa-
datelství nemá strach, oddíl má 
dostatek mladých a zkušených členů.

Zachování tradice
„Chceme zachovat tradici, jen pou-

ze některé věci zmodernizovat. Třeba 
u Silvestovského běhu je nevyhnutel-
ná elektronická registrace účastníků,“ 
naznačila McBain.

Koreš se ale pořadatelství běžec-
kých závodů zdaleka nevzdává. Pře-
vzal závod v nedalekých Okříškách, 
s názvem Okolo rybníků. Věří, že 
na tento závod přiláká nejméně 300 
účastníků v kategorii dospělých. 

Samozřejmě tam poběží i jiné kate-
gorie. Závod se uskuteční v době 
burčáků, a ty v Okříškách rozhodně 
nebudou chybět. 

Vrátili jsme se k Silvestrovskému 
běhu, kdy oba pořadatelé pochválili 
spolupráci jak s městskou, tak státní 
policií. Bohužel, vloni se nepodařilo 
získat na tento závod grant od města, 
McBain věří, že se to podaří letos. 

Silvestrovský běh má dvě vzdále-
nosti. Běží se trať pět kilometrů, a 
deset kilometrů. Koreš vzpomínal, 
že když běh přebíral, běhalo se až 
k vysílači na Klučovské hoře. „Pak 
už nám běh po silnici nechtěli povolit, 
kvůli bezpečnosti,“ uvedl.  

Pořadatelé tedy vytyčili novou 
desetikilometrovou trasu, která už 
není tak náročná, protože nevede 
až na vrchol hory. „Všechny rekor-
dy proto okamžitě padly,“ upozor-
nil Koreš. Vysvětlil, že Silvestrovský 
běh má také za cíl, aby se sešli všich-
ni třebíčští sportovci, bez ohledu 
na zaměření. „Aby pak u svařáku a 
polévky celý rok zhodnotili,“ konstato-
val Koreš.

Ten připustil, že přivést do Třebíče 

SILVESTROVSKÝ běh loni stanovil nový rekord, pokud jde o účast. Foto: archiv oddílu

Běžecký oddíl převzali mladí

nějaké známé jméno není jednodu-
ché. Vše záleží zejména na penězích. 
Takoví závodníci již požadují star-
tovné, a také hodnotné ceny. Třeba u 
Silvestrovského běhu jsou pořadate-
lé rádi, pokud neskončí ztrátou.

Fenomén Zátopek
Koreš také připomněl, že Emil 

Zátopek stále drží rekord Velké 
ceny Třebíče, což ukazuje, jak těž-

ce se špičkoví běžci shá-
nějí. I když, podle Koreše, 
to v minulosti nebylo tak 
složité. 

Vrátil se k Zátopkovi. Mys-
lí si, že kdyby měl takové 
podmínky jako současní 
běžci, byl by k nepřekonání. 
Mrzí ho, že mnoho talen-
tovaných běžců končí už 
v patnácti letech, kdy je zlá-
kají jiné zájmy. 

„Stává se stále častěji, že 
děti nemusí v základní škole v 
hodinách tělocviku cvičit. Pak 
je těžké do oddílu nějaké při-
táhnout. Naštěstí běžci - rodi-
če svoje děti k tomuto sportu 
vedou,“ zamyslel se Koreš. 

Zavzpomínal, že když hrál 
fotbal za Rudíkov, na všech-
ny tréninky či zápasy běžel 
po svých. „Dnes by to určitě 
nikdo nedělal,“ poznamenal. 
Vyprávěl ze zkušenosti, že 

když jednomu trenérovi mládežnic-
kého fotbalového mužstva radil, aby 
hráče víc proháněl, dostalo se mu 
odpovědi: „Oni by příště nepřišli.“

Arnošt Koreš se ještě ve svém věku 
70 let účastní mnoha sportovních 
podniků v Třebíči. Sport se pro něj 
stal celoživotní náplní. A věří, že 
nastupující generace v jeho trendu 
bude pokračovat.   


