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Šestnáctiletý sprinter a vícebojař 
Tobiáš Dvorský zopakoval loňské 
prvenství v tradiční anketě o nejlep-
šího atleta Třebíče. 

V její čtyřiadvacetileté historii se to 
dosud povedlo pouze Lucii Sicherto-
vé, Jiřímu Klinerovi, Jaroslavu Růžo-
vi, Martinu Hoškovi a Josefu Ryglo-
vi. Víckrát než oni vyhrál jen Jiří 
Sýkora, neporažený mezi lety 2011 
– 2014. Právě Dvorský, jehož trénu-
je Jiří Kliner, má šanci na jeho éru 
navázat. Nebude to však mít jedno-
duché, vždyť ani jeho letošní vítěz-
ství nebylo jednoznačné. 

Proti jeho 6. místu na Evropském 
olympijském festivalu mládeže v 
Györu a kompletní medailové sbírce 
z MČR dorostenců stálo zlato a stří-
bro z MČR juniorů koulaře Tomáše 
Vilímka, který skončil v anketě dru-
hý, nebo 16. příčka z ME juniorů v 
Grosett u a stříbro z MČR ve vícebo-
jích desetibojaře Aleše Svobody, kte-
rý obsadil třetí místo.

Čtvrté místo připadlo překážkářce 
Veronice Janíčkově, jejíž skvělé letní 
výkony včetně 13. místa na MEJ v 
Grosett u nelze započítat, neboť byla 
v té době na půlročním přestupu v 
Olympu Brno (totéž se týká i sedmé 
v pořadí, Renaty Procházkové). 

Pátý byl veterán Petr Veleba, kte-
rý si přivezl dvě bronzové medaile 
z veteránského MS v Daegu, jednu 
stříbrnou a další dvě bronzové přidal 
při MČR. 

Zbylí závodníci v první desítce 
skončili na republikových šampioná-
tech vesměs těsně pod stupni vítězů 
(junior Jakůbek byl čtvrtý v běhu na 
5000 m, juniorka Procházková pátá 
na 60 m překážek v hale, a stejného 
umístění dosáhli i dorostenec Janík 
na osmistovce a žákyně Kosielská v 
dálce). 

Výjimkou byl mladší žák Havlí-
ček, který se mezi desítku nejlep-
ších dostal díky dvěma zlatům z Let-
ní olympiády dětí a mládeže. Kromě 
vyhlášení výsledků ankety byli při 
každoročním slavnostním ceremo-

niálu v zasedací místnosti třebíčské 
radnice odměněni nejužitečnější 
členové žákovských družstev Spar-
taku a také první tři v každé katego-
rii celoroční soutěže přípravek Atle-
tika pro děti. 

K životním jubileím popřál před-
seda výboru Josef Vomela činovni-
ci oddílu Ireně Fišerové a stále ještě 
aktivnímu veteránu Stanislavu Mar-
kovi. Závěr večera patřil Veronice 
Janíčkové, která emotivně poděkova-
la svému trenérovi Jiřímu Klinerovi, 
neboť vzhledem ke studiu na vysoké 
škole defi nitivně odchází do Brna. 

Pořadí 24. ročníku 
ankety Atlet Třebíče 

1. Tobiáš Dvorský
2. Tomáš Vilímek
3. Aleš Svoboda

4. Veronika Janíčková
5. Petr Veleba

6. Michael Jakůbek
7. Renata Procházková

8. Adam Havlíček
9. Tadeáš Janík

10. Pavla Kosielská. 
Nejužitečnější členové žákov-

ských družstev: Starší žáci: 1. Pavel 
Morong, 2. Lukáš Hort, 3. David 
Řiháček. Starší žákyně: 1. Pavla 
Kosielská, 2. Kristýna Všetečková, 3. 
Andrea Bartoňková. Mladší žáci: 1. 
Adam Havlíček, 2. Adam Dobrovol-
ný, 3. Adam Trojan. Mladší žákyně: 
1. Tereza Jeřábková, 2. Eliška Havlíč-
ková, 3. Ester Dvořáková. 

Nejúspěšnější účastníci soutěže 
Atletika pro děti: Starší hoši: 1. 
Tomáš Svoboda (Spartak Třebíč), 
2. Martin Hošťálek (ZŠ Husova, 
Náměšť), 3. Roman Picmaus (Atleti-
ka Okříšky). Starší dívky: 1. Renata 
Láníková (Atletika Okříšky), 2. An-
na Dobešová (Spartak Třebíč), 3. 
Dita Smolová (ZŠ Husova, Náměšť). 
Mladší hoši: 1. Petr Kijonka (ZŠ 
Komenského, Náměšť), 2. Robin 
Kotačka, 3. Zeno Pospíšil. Mlad-
ší dívky: 1. – 2. Viktorie Růžičková 
a Eliška Trojanová (všichni Spartak 
Třebíč), 3. Barbora Staňková (ZŠ 
Husova, Náměšť).  Milan Zeibert   

DESÍTKA  nejlepších atletů Spartaku Třebíč: zleva Michael Jakůbek, Adam Hav-
líček, Aleš Svoboda, Pavla Kosielská, Tomáš Vilímek, Tadeáš Janík, Petr Veleba, 
Tobiáš Dvorský, Renata Procházková a Veronika Janíčková.

 Foto: Štěpánka Velebová

T. Dvorský podruhé Atletem Třebíče

Ve středu 22. listopadu 2017 probě-
hl v rámci okříšského výrobního závo-
du FRA ENKISCHE CZ křest nového 
modelu sportovního vozu KA IPAN2, 
na kterém několik měsíců pracovala 
skupina žáků Střední průmyslové školy 
Třebíč. 

 Vůbec první ofi ciální odhalení se uskutečni-
lo několik minut po desáté hodině a mimo kon-
strukčního týmu mu přihlíželi i zástupci společ-
ností FRA ENKISCHE CZ a TT S, které společně 
s Krajem Vysočina projekt fi nančně podpořily. 
Základ vozu byla profesionálně vyrobená staveb-
nice, vše ostatní však museli žáci pod metodic-
kým vedením zkušeného profesionála vymyslet, 
naprojektovat a smontovat sami.  Elegantní zele-
no-stříbrné provedení, řada konstrukčních detai-
lů jako jsou „budíky“ či originálně zpracované 
kryty, dělají z vozu opravdový unikát, za které se 
žáci rozhodně nemusí stydět.

Slavnostního křestu se mimo zmíněných 
obchodních organizací a zástupců třebíčské 
průmyslovky účastnila i radní Kraje Vysočina 
pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialo-
vá, která při slavnostním křtu uvedla: „V součas-
né době už běží druhé kolo projektu Postav si své 
auto. Zatímco při jeho prvním ročníku jsme poří-
dili skládačku do sedmi krajských technických škol, 
v letošním školním roce se samo o účast na projek-
tu přihlásilo devět škol. Stavba vlastních aut žáky 

středních škol se po úspěšném prvním ročníku zalí-
bila i partnerům škol a tak nás velice těší, že part-
neři mají o spolupráci stále větší zájem. Bez zainte-

resovaných fi rem ochotných podpořit i méně obvyklé 
projekty si dnes krajské střední školství na Vysočině 
už nedokážeme představit.“ 

Střední průmyslová škola 
rozšiřuje fl otilu vozů KA IPAN


