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Petr Mejzlík má double
Okolí jezera Velký Draždiak v Petržalce bylo v sobotu 10. června místem konání závodu Slovenského
poháru, na objemech olympijského
a sprint triatlonu, v rámci 2. ročníku
PRESSBURG TRIATLON.
První ze závodů startoval v 9.30
hodin a na trať 1,5-40-10 km se prezentovalo 129 závodníků. Plavalo se
v neoprenech, a cyklistická část probíhala v šesti okruzích na uzavřené
silnici a v dešti, a povolená jízda v
„háku“ byla o to náročnější.
A závěrečná běžecká desítka rozhodla o pořadí tohoto závodu. Do
něj se na start z TJ Sp. Třebíč postavil Petr Mejzlík. Díky vydařenému
plavání, a hlavně cyklistice, se mu
podařilo tento závod v kat.55-59
let vyhrát časem 2:17,34 h (celkově
61.). Vítězem závodu se stal Slovák

Ondrej Kubo časem 1:49,11 h.
Odpoledne v 15.30 hodin odstartoval, za účasti 169 závodníků, a již
bez neoprenů a za slunka, sprint s
polovičními objemy.
Spíše z hecu a tréninkových důvodů se Petr postavil na start i tohoto závodu. Celkově dokončil na 73.
místě, a v kategorii to bylo opět první místo, časem 1:15,20 h. V závodě
zvítězil druhý Čech ve startovní listině, František Kubínek z Brna, časem
56:29 min.
„Jsem nějak rozjetý, a s formou, kterou bych rozhodně nečekal. Ale nahrálo mi počasí, a trať přímo pro mě. Déšť,
rovina a hákový závod, to mi sedí a
baví mě to. A ten druhý byl zase hec,
co vydržím. Celkem kousek, který se
mi nikdy nepovedl, a už asi nepovede,“
ohodnotil závod Mejzlík.
-zt-

Na závodech řádil vítr
Světový pohár v kvadriatlonu
pokračoval pátým dílem tentokrát v
německém Werdau.
Pláž údolní přehrady Koberbach
přivítala na 40 závodníků ze šest
zemí Evropy (BEL, CZE, HUN,
POL, NOR a SRN), aby si to rozdali
nejen o další body do hodnocení SP
2017, ale i o tituly Mistrů Evropy na
střední trati (1,5-40-8-10 km – plavání, kolo, kajak, běh).
Silný vítr a velké vlny ze třetí disciplíny, kajaku, udělaly ze závodu loterii. Nakonec se překvapivým mistrem Evropy stal Belgičan William
Peters časem 2:44,24 h. Do závodu se prezentoval Petr Mejzlík z TJ
Sp. Třebíč, který závod dokončil na
pátém místě kat. 50-59 let v čase
3:39,09 h, celkově 20.
Vítězem této kategorie se stal
Němec Peter Hossbach v čase
3:21,09 h. Světový pohár pokračuje

24. června v Týně nad Vltavou.
„Takový mazec na vodě jsem snad
ještě nezažil. Po plavání čtvrtý, a před
koncem prvního kola na kole jsem je
měl pochytaný všechny a šel na první místo, a celkem s náskokem i dojel.
Ale jak jsem sedl do kajaku, tak jsem
málem vypadl hned na startu. Vlny
jako kráva.
Takže jsem vyhodil sedátko, abych
dostal těžiště co nejníž, a pokračoval.
Což o to, to už se jet dalo, ale šíleně mi
mrtvěly nohy. Takže jsem každé kolo
musel ke břehu, bylo jich pět, a vylézt
z lodi a nechat je prokrvit. Po pátém
kole jsem se po dojezdu už nepostavil,
než přišly k sobě.
Ale kupodivu to zase běželo, jak ty
nohy byly šťastný, že ten kajak mají za
sebou. Nakonec jsem rád za cíl. Taky
zážitek, a o nich to je,“ konstatoval
Mejzlík.
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Devadesátka startéra L. Vybírala
V pátek 17. června oslavil devadesát let Ladislav Vybíral, dlouholetý závodník, a poté hospodář a především startér atletického oddílu
Spartak Třebíč. Střílení k němu patřilo vždy. Hned v roce 1947 byl na
pražském Strahově spolu s Matouškem a Maláskem členem vítězné
hlídky celorepublikového Zborovského závodu. Branným závodům
zůstal věrný, souběžně s atletikou, až
do šedesátých let.
Na další dlouhé roky vytvořil spolu
se svým bratrem Janem, Jaroslavem
Svobodou, Vlastimilem Pavelkou,
Milanem a Vladimírem Werlovými,
Janem Endlicherem a dalšími partu,
která se ve skromných podmínkách
stadionu pod Kostelíčkem obětavě
starala o organizaci závodů pro nové
závodnické generace. Sami pro sebe
se na stadioně scházeli navíc vždy
v úterý a ve čtvrtek, po skončení tréninků, k pravidelnému fotbálku staří
– mladí.
Vzpomínky na něj, jako startéra, má dnes několik generací běžců.
Ta moje je ze čtvrtky běžené na třistametrové dráze pod Kostelíčkem
někdy začátkem osmdesátých let.
Tehdy se do drah nenasazovalo podle časů, ale o dráhy se losovalo.

Pan Vybíral ohlásil losování,
s nataženou rukou si stoupl přede
mě a upřeně mi hleděl do očí. Na
rozevřené dlani měl několik papírků
zmuchlaných do kuliček. Na každém
papírku číslo dráhy. Pět kuliček
leželo u sebe, jedna byla vystrčena až
u prstů. Tu jsem si vzal a přečetl si,
že mám výhodnou vnitřní dráhou.
Tehdejší nenápadný úsměv zůstal
Ladislavu Vybíralovi dodnes, a já
si ho opakuju pokaždé, když se
v poledne cestou na oběd potkáme na horní straně Karlova náměstí. Takovou věc sprinteři v dnešní
době elektronické závodní kanceláře, která sama nasazuje do drah dle
dosažených časů, nezažijí.
Jistě ne pro jednu spíš symbolickou než faktickou pomoc začínajícímu závodníkovi, ale pro všechno
skutečně poctivé, co za dlouhé roky
v atletice vykonal, byl Ladislav Vybíral v roce 2014 zařazen do síně slávy
třebíčského sportu.
Dnešní startér Jaroslav Bohutínský
mu tehdy do foyer divadla Pasáž přinesl startovní pistoli, a pan Vybíral
nám s ní odstartoval maraton vyhlašování výsledků každoroční ankety
Sportovec města Třebíče…
Milan Zeibert
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Koulař Tomáš Vilímek se stal
juniorským mistrem republiky
Že se svěřenec Jana Herese Tomáš
Vilímek stane v Jablonci juniorským
mistrem republiky, se mezi atlety
třebíčského Spartaku věřilo od okamžiku, kdy hned zkraje sezony překonal výkonem 16,45 m Sýkorův
okresní rekord a dostal se do čela
republikových tabulek.
Že to ale provede s takovou mazáckou suverenitou, to přece jen přítomným vyrazilo dech. Soupeře zlomil hned úvodním vrhem na značku
16,20 m. Od té chvíle se zápolilo
už jen o stříbrnou medaili. Vilímek
měl ze zbylých pěti platné už jen dva
pokusy, oba však stály za to. Ve třetím se zlepšil na 16,59 m, a v posledním pokusu celé soutěže dokonce na
17,05 m.
Druhou třebíčskou medaili přidal
na dvoustovce Tobiáš Dvorský, který v čase 22,05 s skončil třetí. Další
z úspěchů člena tréninkové skupiny
Jiřího Klinera je o to cennější, že byl
ve finále jediným závodníkem ročníku 2001, všichni jeho soupeři byli
o rok starší. Sbírka třebíčských cenných kovů mohla být bohatší, nebýt
velkorysé „zápůjčky“ Veroniky Janíčkové a Renaty Procházkové brněnskému Olympu, který se, za jejich
pomoci, chystá uspět na Poháru mistrů evropských zemí této kategorie.
A tak než se děvčata na podzim
vrátí pod křídla Spartaku, půjde na
brněnské konto zlato a stříbro Janíčkové z obou překážkových závodů.
Blízko k medaili měla i Procházko-

vá, která do finále krátkých překážek
postoupila druhým nejlepším časem.
V něm však zakopla, a skončila čtvrtá. Náladu si spravila alespoň ve štafetě 4 x 100 m, v níž byla, společně
s Janíčkovou, členkou brněnského
béčka, které vybojovalo stříbro.
Blízko k medaili měl i vytrvalec
Michael Jakůbek. Běžec, kterého připravuje Jiří Března, ještě 250 m před
cílem vedl, ale nakonec těsně přišel i o bronzový kov. Čas 15:44,39
min, dosažený při první jeho naplno
běžené pětce, však znamená desátou příčku třebíčských historických
tabulek.
V nich už figuruje ještě mladší Tadeáš Janík, který se v rozběhu
na 800 m zlepšil na 1:59,27 min a
postoupil třetím nejlepším časem
do finále. To se ale běželo takticky pomaleji, a svěřenec trenéra Jana
Nechvátala v něm doběhl pátý.
Výkony atletů Spartaku Třebíč
při MČR v Jablonci: Dorost: 200
m: 3. Dvorský 22,05. 800 m: 5.
Janík 2:03,79 (r 1:59,27). 110 m př:
6. Dvorský 14,43. Disk: 12. Padělek
37,55. Kladivo: 11. Padělek 44,25
– 11. Krajčová 41,25. Junioři: 5000
m: 4. Jakůbek 15:55,39, 13. Rybníček 17:03,99. 100 m př: 1. Janíčková 13,79 (r 13,66), 4. Procházková
14,36 (r 14,12). 400 m př: 2. Janíčková 60,64, 9. Procházková 67,28
(obě Olymp Brno). Koule: 1. Vilímek 17,06. Disk: 7. Vilímek 43,36.
Milan Zeibert

Zlaté medaile putují i na Vysočinu
Sérii letošních baseballových pohárů zakončili nejmladší hráči Třebíč
Nuclears účastí na největším turnaji pro děti do 8 let v Evropě – First
Cupu. Vítězstvím byl už postup do
finálové části, kterou hostil brněnský
areál U Hrocha, kam se sjelo šestnáct
nejlepších týmů z celé republiky.
Pořadatelé si dali za cíl uspořádat
pro kluky a holky jejich první opravdu velký turnaj v životě, s nezapomenutelnými zážitky na hřišti, i mimo
něj. Nejmladší hráči Nuclears tak
měli možnost nejen změřit síly ve
zjednodušeném baseballu, ale osobně se setkat také s předsedou Českého olympijského výboru Jiřím

Kejvalem, nebo si nechat podepsat
fotografii od homerunéra Jakuba
Sládka, jediného Čecha, který hrál
ve výběru Evropy proti Japonsku.
Nad všemi pravidly měl na First
Cupu přednost kodex „Vzorný
fanoušek, vzorný trenér“, který shrnoval motto turnaje, že sport je v prvé řadě zábavou dětí a nemá sloužit
k uspokojování cílů dospělých;
a to se týká jak rodičů, tak trenérů. V duchu této myšlenky na závěr
obdrželi zlaté medaile úplně všichni
malí hráči. S nejmladšími baseballisty Nuclears tak zamířilo zlato z First
Cupu také do Třebíče na Vysočinu.
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Nechvátal a Vaníčková
vybojovali v Brně zlato
V hale TJ Spartak Třebíč se uskutečnily zkoušky na vyšší technické
stupně Kyu. Zkoušek se zúčastnilo
celkem jedenáct judistů z oddílu TJ
Spartak Judo, z toho sedm závodníků ze 3. závodní skupiny a čtyři z
pokročilé skupiny.
Hodnotilo se technické provedení
chvatů na tatami, ale i přehled znalostí japonských slovíček, etika a historie juda. I přes velkou nervozitu, a
za podpory svých trenérů a rodičů,
všichni zvladli zkoušky na výbornou. 6. - 5. Kyu Markéta Požárová,
Karolína Filipová, David Šuhaj, Vik-

tor Ježek, 5. Kyu Kamila Novotná,
5. - 4. Kyu Tomáš Novotný, Radek
Nechvátal a Sára Vaníčková, 4. Kyu
Lucie Klímová, 3. Kyu Zuzana
Novotná, 2. Kyu Zdeněk Novotný.
Závodníci z TJ Spartak Judo se
také zúčastnili turnaje v Brně. Utkalo se tam 106 závodníků z několika
oddílů juda.
Všech pět judistů stanulo na stupních vítězů. První místo vybojovali Radek Nechvátal a Sára Vaníčková, druzí skončili Tomáš Novotný
a Markéta Požárová a třetí David
Šuhaj.
-zt-

