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Třebíčské noviny

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

tel.: 776 143 134

2.- 5. 3.2017 Krkonoše, Dvorská 
bouda, autobusový výlet. Nadmořská 
výška chaty 1330 m dává ideální pod-
mínky pro hřebenové túry na běžkách 
i pěší (okolo vede 43 km dlouhá 
Krkonošská magistrála). Menší lyžař-
ský vlek 400 m, přímo u chaty. Cha-
ta se nachází 6 km od Sněžky. Odjezd 
z Třebíče v 6.00 hod. od AN.

4. 3. 2017 Památníky Napole-
onských válek v okolí Jaroměřic: 
ze Štěpánovic přes Boňov do Jaro-
měřic nad Rokytnou (12 km). Z 
málo známých Štěpánovic do Boňo-
va (vesnická památková zóna, zná-
má z Četnických humoresek), odtud 
do Jaroměřic, kde se zastavíme u tří 
památníků Napoleonských válek. 

Odjezd autobusem z Třebíče AN 8.45 
/ Znojemská 8.52, návrat z Jaroměřic 
v 13.23, 15.33, 18.43.

11. 3. 2017 Turistický pochod na 
Pekelňák, start v Třebíči u Polikliniky 
Vltavínská v rozmezí 13.00 – 15.00 
hodin, délka trasy 9 km. Výtěžek za 
startovné (dospělí 30,- Kč, děti 10,- 
Kč) bude věnován na charitativní 
účely.

18. 3. 2017 Zahájení jarní turis-
tické sezony v oblasti KČT Vysoči-
na - Třebíč, trasy 10 - 27 km. Od 8.00 
hod. registrace, slavnostní zahájení 
v 9.00 hod. na nádvoří zámku. Indivi-
duální návštěva památek (registrovaní 
účastníci zdarma). Trasy vedou přes 
rozhledny Vaňkův vodojem a Pekel-
ný kopec, přes Alternátor a Hasičské 
muzeum v Heralticích. Cíl v Petrovi-
cích - posezení, občerstvení, hudba, 
pamětní listy a razítka. Odjezd domů 

vlakem z Okříšek (2 km cesta bude 
vyznačena) v 13.07, 14.13, 15.07, 
16.13, 17.07, 18.06, 19.07.

25.- 26. 3. 2017 Jarní Vysočinou, 
turistický pochod v Havl. Brodě, 
start MÚ V Rámech, trasy pěší v SO 
11, 15, 25, 35 a 50 km, v NE 10, 15 
a 25 km. Trasy vedou na Okrouhlici, 
Lipnici nad Sázavou, Dobrou Vodu, 
Pelestrov a Knyk. Odjezd vlakem 
z Třebíče hl. n. v 6.09 / z Boroviny v 
6.12. Návrat vlakem z Havl. Brodu v 

14.05, 16.05, 18.05.

26. 3. 2017 Cyklovýlet na horu 
Mařenku: Třebíč - Sokolí - Krahu-
lov - Pokojovice - Chlístov - Dašov 
- Mařenka - Rokytnice - Stařeč - Tře-
bíč (43 km), nebo na Římov - Vís-
ky - Sádek - Třebíč (43 km). Ve Ště-
měchách Tvrz, v Dašově lokalita 
bledulí a prohlídka mlýna, na Mařen-
ce rozhledna. Sraz v 9.00 hodin 
v Třebíči u rybníka Kuchyňka, před 
Zemědělskou školou. -zt-

Titul mistra Evropy, dvojí účast na 
olympiádě, a řadu dalších úspěchů 
má na kontě překážkář Petr Svobo-
da. Nikdy však nevyhrál anketu o nej-
lepšího sportovce Třebíče v kategorii 
dospělých. Jeho bratru Alešovi se to 
povedlo už v devatenácti letech. Cenu 
převzal při vyhlašování výsledků 47. 
ročníku ankety v klubu Hájek od prv-
ního náměstka Kraje Vysočina Pavla 
Fraňka a radní města Třebíče Naděždy 
Dobešové. Svobodovo prvenství bylo 
jedním z osmi, kterých dosáhli atleti 
Spartaku. 

O jedno z nejcennějších, už desáté 
vítězství v kategorii družstev dospě-
lých, se však dělili s gymnastkami 
Gym clubu, které dostaly od odborné 
komise stejný počet bodů. Hned čtyři 
ceny skončily v náručí Jiřího Klinera: 
odborníci i čtenáři ho, stejně jako loni, 
označili za nejlepšího trenéra, a jako 
vedoucí prvoligového družstva mužů 
převzal také odbornickou i čtenářskou 
plaketu pro nejlepší kolektiv. 

Coby trenér má zásluhu nejen na 
úspěchu Aleše Svobody, ale i Tobiáše 
Dvorského, opět dvojnásobně úspěš-
ného mezi mládežníky. Další „dou-
ble“ šel na konto baseballistů, kteří si 
odnesli ceny za sportovní akci roku a 
za nejlepší kolektiv mládeže. 

Hlas lidu se s hodnocením odborní-
ků rozešel jen v hlavní kategorii, kde 
loňské prvenství u čtenářů obhájil 

hokejista Horácké Slavie Roman Erat, 
a v hodnocení veteránů, kde hlasy čte-
nářů postavily po bok tradičního vítě-
ze, kvadriatlonisty Petra Mejzlíka, atle-
ta Petra Velebu. 

Kromě vyhlášení výsledků sedmi 
kategorií ankety byly v průběhu večera 
předány fi nanční odměny sportovcům, 
kteří v loňském roce získali medaile na 
MČR, ME a MS, poděkování za celo-
životní činnost ve sportu se dostalo 
Zdeně Vlčkové, Vítězslavu Jeřábko-
vi a Jaromíru Mutlovi, a zvláštní cenu 
za své výkony v extrémně dlouhých 
bězích obdržel Štěpán Dvořák. 

Poslední tuš zahráli trumpetisté Pet-
ra Matouška, doprovázení klavíristkou 

Evou Vaňkovou, legendárnímu basket-
balistovi Františku Konvičkovi, který 
byl uveden do Síně slávy třebíčského 
sportu. Ani pátý z OH v roce 1960, 
trojnásobný medailista z ME, šestiná-
sobný mistr Československa a čtyřná-
sobný nejlepší basketbalista Českoslo-
venska třebíčskou anketu, stejně jako 
v úvodu zmíněný Petr Svoboda, nikdy 
nevyhrál. 

Důvod je prostý: když v roce 1964 
vznikla, byl Konvička už sedm let hrá-
čem Zbrojovky Brno a pět let opo-
rou reprezentace. O to sympatičtěji 
působilo, když připomněl, že ke svým 
úspěchům počítá i titul dorostenecké-
ho mistra republiky, který dobyl v roce 

1956 v dresu Spartaku Třebíč. Na 
podium za ním přišli i jeho spoluhrá-
či z dorosteneckých dob, kteří se mu, 
společně se všemi oceněnými v anke-
tě, podepsali na památeční basketba-
lový míč.  

Z výsledků ankety Sportovec Tře-
bíče 2016: Jednotlivci dospělí: 1. 
Aleš Svoboda, Spartak Třebíč, atletika, 
2. Vojtěch Fiala, TJ Třebíč, taekwondo, 
3. Veronika Janíčková, Spartak Třebíč, 
atletika, v hlasování čtenářů: Roman 
Erat, HS Třebíč, hokej. Družstva 
dospělých: 1. – 2. Spartak Třebíč, 
atletika, muži a Gym club Třebíč, ženy, 
3. Nuclears Třebíč, muži, v hlasová-
ní čtenářů: Spartak Třebíč, atletika, 
muži. Trenér: Jiří Kliner, Spartak Tře-
bíč, atletika. Veterán: Petr Mejzlík, 
Spartak Třebíč, kvadriatlon, v hla-
sování čtenářů: Petr Veleba, Spartak 
Třebíč, atletika. Jednotlivci mládež: 
1. Tobiáš Dvorský Spartak Třebíč, 
atletika, 2. Pavel Vobůrka, 3. Kristýna 
Filipová, oba TJ Třebíč, taekwondo. 
Družstva mládeže: Nuclears Třebíč, 
žáci do 11 let.  Sportovní akce roku: 
ME do 12 let v baseballu. Zvlášt-
ní cena za mimořádné výkony v 
extrémně dlouhých bězích:  Štěpán 
Dvořák. Síň slávy třebíčského spor-
tu:  František Konvička. Poděkování 
za celoživotní práci v tělovýchově: 
Zdena Vlčková, Viktor Jeřábek, Jaro-
mír Mutl.    Milan Zeibert

NEJLEPŠÍM kolektivem se stali mladí baseballisté z oddílu Nuclears. 
 Foto: Robert Vávra  

Nejlepším sportovcem je Aleš Svoboda

V neděli 5. února uspořádala International 
Kryathlon Association v Praze, v okolí SkiPar-
ku Velká Chuchle, 3. ročník sportovního trojbo-
je s názvem Kryathon. Historicky první závod 
v Kryathlonu se uskutečnil právě tam, 1. února 
2015. 

Kryathlon je „opravdový zimní triatlon”, kombi-
nující zimní plavání, běh a běh na lyžích. Posled-
ní dvě disciplíny jsou dobře známé, zato první 
(zimní plavání) je relativně neznámá. Zimní pla-
vání se defi nuje jako plavání v běžných plavkách a 
plavecké čepici, pod širým nebem, ve vodě o tep-
lotě nižší než 4 °C. Jedná se tedy o tvrdý sport, s 
nevšedním zážitkem.

Letošních 58 účastníků muselo zvládnout plavá-
ní ve Vltavě o teplotě 1,2 °C na trati 250 m, násle-
dované během na vzdálenost 2,5 km a během na 
lyžích o délce 3 km, na připravené trati. Vedle 
českých závodníků se na start postavili také bor-
ci z Anglie, Irska, Itálie, Slovenska a Ruska. 

Závod odstartoval v 11:20 hodin první vlnou. 
Pět minut po ní odstartovala druhá vlna účast-
níků, ve které nechyběli Jiří Zelený z Klubu led-
ních medvědů Třebíč a Petr Mejzlík z TJ Spar-
taku Třebíč. A dali o sobě vědět. 

V kategorii mužů nad 55 let obsadili 1. a 2. mís-
to (třetí byl Jan Mráz z Plzně-37:08 min) a v cel-
kovém pořadí projel cílem Jiří Zelený na 15. mís-

tě, S časem 35:35 min., a Petr Mejzlík byl 17., s 
časem 36:39 min. Nevšední sportovní zážitek 
slovem doprovodil známý moderátor a sporto-
vec Standa Bartůšek.

„Tohle je fakt úlet, ale ohromnej zážitek. Byl jsem 
snad jedinej, kdo se nevěnuje otužování a přežil se 
ctí. S Jirkou jsme si to nádherně rozdali, a ten Plze-
ňák byl v závěsu, a i celkově jsme dopadli dost dob-
ře.Tahle kategorie je početně hodně obsazená, pro-
tože otužování se věnuje víc starců než mladíků. 
Rozhodl jsem se pro ten závod v sobotu odpoledne, a 
takhle to dopadlo. A jsem rád, protože ten zážitek je 
hodně nevšední,“ ohodnotil závod Mejzlík.  -zt-

Zelený a Mejzlík uspěli v Praze


