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Symbolickým obrázkem Martina 
Růžičky fi nišujícího čtvrtkařskou šta-
fetu s neuvěřitelným stometrovým 
náskokem před svými soupeři skon-
čila pro třebíčské atlety letošní I. liga. 
Stejně symbolické bylo, že řídícímu 
soutěže se opakovaně „podařilo“ 
nasadit štafety tak, že zatímco v běhu 
A doběhlo pět štafet v rozmezí čtyř 
vteřin, Třebíčáci vyhráli běh B o 12 
vteřin. O to úctyhodnější je výkon 
celého kvarteta, které po čtyřnásob-
ném sólu zaostalo za vítězi běhu A o 
necelou sekundu. Pokud by se řídí-
cí soutěže naučil nasazovat štafety 
správně, jistě by Třebíčští v přímém 
souboji s ostatními áčkovými štafeta-
mi o onu vteřinu dokázali zrychlit.

Tento lapsus ze strany řízení sou-
těže byl naštěstí jediným problémem 
závěrečného kola I. ligy, pořádaného 
na stadioně Slavie v pražském Ede-
nu. I přes něj dokázal celek vedený 
Jiřím Klinerem obsadit druhou příč-
ku za suverénním Kladnem, které se 
v následné baráži pokusí o návrat do 
extraligy.  

Bodově se o to přičinili všich-
ni závodníci, kteří do poslední-
ho dějství letošní soutěže nastou-
pili. Prim mezi nimi tentokrát hrál 
vrhač Tomáš Vilímek, který ve vrhu 
koulí překonal o 14 cm dosavadní 
okresní rekord Pavla Peňáze z roku 
2001. Z loňských 13,50 m se úřadu-
jící juniorský mistr republiky zlepšil 
na 15,49 m, a má v chuť zopakovat 
takový výkon i na blížícím se MČR 

do 22 let. Poté se svěřenec trenéra 
Jana Herese zlepšil i v disku, kde už 
dvakrát těsně přehodil čtyřicetimet-
rovou hranici. 

Tentokrát přitlačil na 41,47 m, 
čímž se v  třebíčských historických 
tabulkách prosadil do první desít-
ky. Osobní rekord si z Edenu odve-
zl i půlkař Tadeáš Janík, který po 
elegantně, ale zároveň velmi rychle 
rozběhnutém prvním kole dokázal 
už potřetí prolomit dvouminutovou 
hranici. Pro šestnáctiletého závodní-
ka budiž povzbuzením, že se těmito 
výkony dostal do sousedství tako-
vých borců, jako jsou Hošek, Ry-
gl, Růža, Suchý, Nechvátal, Hlávka, 
Šťastný, Karas a Motálek. 

Stejně odvážně rozběhl pětikilome-
trovou trať i Michael Jakůbek. V cíli 
se pak na sebe zlobil za přepálený 

začátek, což vyvažovala aspoň sku-
tečnost, že dosáhl svého zatím nej-
lepšího prvoligového umístění. Mezi 
všestranné borce, kteří zabodovali ve 
všech třech povolených individuál-
ních disciplínách, patřil vedle vedou-
cího družstva Jiřího Klinera i jeho 
svěřenec Aleš Svoboda. Pro oba bylo 
příjemné, že se na jejich snažení při-
šel podívat letošní bronzový medai-
lista z ME v hale Petr Svoboda. 

S Klinerem ho pojí vzpomínka na 
doby, kdy spolu, jako nadějní junioři, 
sbírali republikové vavříny i meziná-
rodní úspěchy, a s Alešem zase bratr-
ské pouto. Nezůstalo navíc jen u sle-
dování, Petr sám zaklekl do bloků, a 
mimo bodování do soutěže družstev 
zaběhl s obrovským náskokem svůj 
nejlepší letošní čas na 110 m pře-
kážek: 13,44 s.  Výkonnostní rozdíl 

mezi ním a ostatními překážkáři se 
dá přirovnat k okamžiku, kdy třebíč-
ský fi nišman dobíhal do cíle čtvrt-
kařské štafety s náskokem celé závě-
rečné rovinky.  

Z výkonů závodníků Spartaku 
Třebíč ve 4. kole I. ligy v Edenu: 
100 m: 5. Dvorský 11,13, 9. Urbá-
nek 11,32, 10. Havel 11,47. 200 
m: 8. Urban 22,78, 12. Urbánek 
23,08, 14. Dvorský 23,48. 800 m: 7. 
Janík 1:59,22. 5000 m: 4. Jakůbek 
16:33,22. 110 m přek: 3. Růžička 
15,43, 5. Sekyra 16,00, 7. Nováček 
16,18, 8. Urban 16,23. 400 m přek: 
3. Růžička 55,15. 4 x 100: 3. Havel - 
Urbánek - Urban - Dvorský 43,67. 4 
x 400: 2. Urban - Sekyra - Svoboda 
- Růžička 3:28,45. Dálka: 6. Havel 
660, 8. Urban 636, 17. Padělek 598. 
Výška: 3. Svoboda 193, 7. Sekyra 
189, 12. Nováček 174. Trojskok: 
5. Růžička 13,59, 7. Havel 13,28, 9. 
Sekyra 12,90. Tyč: 4. Svoboda 380, 
5. Nováček 365, 6. Padělek 325. 
Koule: 2. Vilímek 15,49 (okresní 
rekord), 5. Procházka 14,25, 8. Kli-
ner 13,26, 9. Urbánek 12,84. Oštěp: 
7. Svoboda 50,29, 8. Procházka 
49,00, 10. Padělek 42,51. Disk: 5. 
Vilímek 41,47, 6. Kliner 40,50, 9. 
Procházka 36,73. Družstva v kole: 
1. Kladno 185,5, 2. Spartak Třebíč 
159,5, 3. Domažlice 156,5, 4. Čes-
ké Budějovice 128, 5. Stará Boleslav 
11,5, 6. Spartak Praha 4 111, 7. Sto-
důlky Praha 100, 8. Klatovy 98. Cel-
kové pořadí I. ligy: 1. Kladno 32, 
2. Domažlice 27, 3. Spartak Třebíč 
23, 4. Spartak Praha 4 15 (482), 5. 
České Budějovice 15 (460), 6. Stará 
Boleslav 12, 7. Stodůlky Praha 10, 8. 
Klatovy 9. 

 Milan Zeibert

Atleti zakončili I. ligu druhým místem

CELEK mužů Spartaku Třebíč po získání druhého místa v I. lize v pražském 
Edenu. Nahoře (zprava) vedoucí družstva Jiří Kliner s Petrem Svobodou.

 Foto: archiv M. Zeiberta

Pohár za vítězství v mezinárodním 
turnaji Back to School dovezli o víken-
du z Prahy mladí baseballisté Třebí-
če. V kategorii do jedenácti let nena-
šli přemožitele, a ve fi nále si dokázali 
poradit s německým výběrem North 
Stars 11:5. 

Zahraniční favorit vstoupil do závě-
rečného utkání bez respektu, a hned 
se ujal vedení. Hráči z Vysočiny se ale 
nenechali tlakem zaskočit, a postupně 
náskok soupeře srovnali. Soustředě-

ným výkonem pak dokázali v závěru 
zápasu odskočit na rozdíl šesti době-
hů, a svůj náskok udržet. Jan Bilíček 
byl navíc vyhlášen nejužitečnějším 
hráčem turnaje. 

Nejtěžším momentem bylo pro 
Nuclears čtvrtfi nále, ve kterém dlou-
ho prohrávali s pořadatelským týmem 
Tempo Praha. Nakonec ale Třebíč 
dokázala stav otočit, a těsným vítěz-
stvím 4:3 postoupit do dalších bojů.  
 -zt-

Baseballisté porazili německý 
výběr a vezou pohár

Mejzlík byl třetí
V sobotu 19. srpna se na žilinském 

Vodnom diele uskutočnil 19. ročník 
M-KREO Žilinský triatlon 2017. Ten-
to na Slovensku populární a zavedený 
závod byl součástí Slovenského pohá-
ru v krátkém triatlonu. Na start závodu 
s objemy sprint triatlonu (0,75-20-5 
km) se postavilo 186 závodníků. Po 
několika letech se do Žiliny vrátil Petr 
Mejzlík (TJ Sp. Třebíč), který časem 
1:22,31 h obsadil v kategorii 55-59 
let 3. místo. Vítězem závodu se časem 
1:00,58 h stal Radim Grebík ze Zlína.

„Už jsem tam před několika lety byl, 
je to moc hezký, rychlý závod v krásném 
prostředí, a nakonec se i trochu zadařilo,“ 
okomentoval závod Mejzlík. -zt-

Závod v chůzi Okolo Máchova jezír-
ka, 66. ročník Memoriálu Miloše 
Morávka, nejstarší chodecký závod na 
Moravě a druhý nejstarší v Českých 
zemích, se konal v neděli 27. srpna v 
Libušině údolí v Třebíči. Tento závod 
byl součástí Moravsko-slovenské-
ho chodeckého poháru a Mistrovství 
republiky veteránů. Zúčastnili se jej 
proto i závodníci ze Slovenska. 

Přípravka chlapci – 1 km
1.  Lukáš Černý 6:18 AK Bojničky
Přípravka dívky- 1 km
1. Stela Tomanová 5:53 - Orel Vyš-

kov
Mladší žákyně - 3 km
1. Mária Gazárková 18:53 Borský 

Mikuláš
Starší žáci – 3 km
1.  Jaromír Morávek 20:07 – Morav-

ská Slávia Brno
Starší žákyně – 3 km
1. Anna Halasová – Orel Vyškov
Ženy – 5 km
1. Šárka Kraisová – 34:38 – Orel 

Vyškov
Muži – 10 km
1.  Tomáš Hlavenka 46:58 – Morav-

ská Slávia Brno
Ženy 10 km
1.  Alexandra Pastieriková 58:40 AK 

Bojničky

Hrdinou závodu, a současně mistrem 
republiky v kategorii nad devadesát let 
na 10 km, se stal jednadevadesátiletý 
Jiří Soukup, 1:44:30, TJ Liga 100 Hra-
dec Králové. Závod se konal za velice 
pěkné účasti i dětí, dorostu a dospě-
lých, za pěkného počasí. Závodníci si 
pochvalovali překrásné prostředí Libu-
šina údolí. -zt-

V Libušině údolí se chodilo


