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Třebíčské noviny

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - 
Klubovna u rybníka „Babák“, kon-

takt Ing. Ladislav Tomáš, 
tel : 776 143 134

3. 2. 2018 Zimním Podoubra-
vím, turistický pochod v Sobíňově, 
cíl v hospodě u Štefana, trasy pěší a 
lyže vlastní, nebo od pořadatelů, 15 
a 20 km. Každý si vybere trasu pod-
le výstupu z autobusu. Vedoucí jde 
Krucemburk - Benátky - Stružinec - 
Údavy - Rovný - Hudeč – Horní Stu-
denec - Sobíňov (17 km). Nebo lze 
jít ze Škrdlovic přes Dářko (18 km), 
z Krucemburku přes Ransko (9 km), 
z Chotěboře údolím Doubravy (9 
- 12 km). Stačí příchod do cíle, do 
Sobíňova ráno není spojení. Odjezd 
autobusem z Třebíče v 6.56 z AN, 
stanoviště 4. Návrat ze Sobíňova vla-
kem v 13.19, 15.24, 17.24.

10. 2. 2018 Náměšť nad Osla-
vou - Velkopolský dvůr - U Vla-
sáka - zřícenina hradu Lamberk 
- Pod Vlčím kopcem - Březník 
- Kralice nad Oslavou (16 km). 

Vycházka k nově zbudované lávce 
pod Vlčím kopcem přes řeku Osla-
va, kde býval brod. Zříceninu hra-
du Lamberk spatříme na protáhlém 
skalnatém ostrohu obtékaném řekou 
Oslavou. Od Vlasáka obtížnější úsek 
kolem řeky, ten lze vynechat a jít po 
cyklostezce 5106. Odjezd vlakem z 
Třebíče hl. n. v 8.42 / z Boroviny v 
8.25. Návrat vlakem z Kralic v 14.39, 
16.37.

10. 2. 2018 Třebíč – Stařeč. Do 
Starče na masopust. Průvod masek 
vyrazí od místní sokolovny v 9.30 
hod. a skončí u hasičské zbrojnice. 
Na účastníky čeká bohatá tombo-
la a spousta zábavy. Nebude chybět 
pravá stařečská zabíjačka. Návštěva 
individuální.

11. 2. 2018 Za svatým Valentý-
nem, turistická vycházka KČT Čeří-
nek, start v 11 hodin v Rantířově, 
cíl Kaplička Rounek, trasa 10 km. 
Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 9.25 
/ z Boroviny v 9.29. Návrat vlakem z 
Rantířova v 13.11, 14.57, 16.59.

17.- 21. 2. 2018 Zimní přejezd 
Jizerských hor, akce vhodná pro 
běžkaře, ubytování  na lůžku a polo-
penze je na osadě Jizerka - Stará Pila. 
Trasy v NE, PO a ÚT 10 až 30 km: 
Orle - Vysoká Kopa - Jizerský Stog - 
Smrk - Předěl - Jizerka, Souš - Pro-
tržená přehrada - Knajpa - Jizerka, 
Jelení stráň - Smrk - Smědava - Jizer-
ka, Harrachov - Dvoračky - Vosecká 
buda - Jizerka. Odjezd vlakem v SO z 
Třebíče v 4.14 přes Jihlavu do Koře-
nova, pak 7 km na lyžích na Jizerku, 
zpět ve ST z Kořenova v 10.04.

24. 2. 2018 Memoriál Vladimí-
ra Mlnaříka, vzpomínková vycház-
ka do Radošova: a) Číchov - Leština 
- Kouty - Pavlovský mlýn - chata (8 
km), nebo b) Dolní Smrčné - Pav-
lovský mlýn - chata (4 km). Kontrol-
ní bod - chata u Radošova v blízkosti 
Vavroveckého rybníka. Do kultu-
ráku v Radošově je to 1,2 km. Zde 
bude nachystáno menu. Je třeba pře-
dem sdělit, kdo se chystá přijít. Zpět 
na vlak do Dolní Smrčné (+3 km). 
Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v 9.20 
/z Boroviny v 9.26. Návrat vlakem z 
Dolní Smrčné v 13.52, 15.5 2. 

Mezi nejúspěšnější třebíčské 
sportovce bezesporu patří tri-
atlonista Petr Mejzlík. Zhod-
notil loňskou sezonu a nastínil 
plány pro letošek.
� Antonín Zvěřina

Jak hodnotíte loňskou sezonu?
Loňskou sezónu hodnotím určitě 

pozitivně. I když začátek nebyl nej-
lepší. Myslel jsem, že v Itálii-Caval-
linu dojedu na lepších pozicích, ale 
byl to duben, začátek sezóny, a asi 
tam na mě v tu dobu bylo moc hor-
ko. Kromě Itálie jsem si zazávodil v 
lednu v Izraeli, pak jsem byl v květ-
nu třetí v Černé Hoře a v etapovém 
závodě na Elbě obsadil 5. místo. 

V Českém poháru v dlouhých tri-
atlonech jsem byl druhý, ve Světo-
vém poháru v kvadriatlonu celko-
vě třetí v kategorii, a hlavně se mi 
podařilo uspět na Mistrovství světa 
v dlouhém kvadriatlonu v Lazino-
vě, kde jsem doběhl na 2. místě. Je to 
můj oblíbený závod, a tak po třech 
vítězstvích v předešlých letech jsem 
si úspěch zopakoval. 

Zážitkem byla určitě v září Ukra-
jina. V Bukovelu na půlce jsem byl 
druhý v kategorii, ale hlavně to byla 

destinace, kam běžně závodit nejez-
díme, a byl jsem překvapen prostře-
dím, pozitivním a přátelským přístu-
pem lidí a celou organizací závodu; 
jen tam byla zima a hodně náročná 
cyklistika. 

Ale krásnou tečkou za sezónou 
byla účast na závodech v Egyptě, v 
polovině listopadu. Tam se mi poda-
řilo vyhrát tři závody ze čtyř ve své 
kategorii. Jak počasí, tak přístup k 
nám ze strany organizátorů, organi-
zace a průběh závodů, a nakonec i 
výsledek, celé to bylo hodně vydaře-
né, i když jsme odlétali v podstatě do 
neznámého prostředí. 

Tuto akci pokládám za jednu z 
vůbec nejhezčích, kterou jsem ve své 
dlouhé závodní kariéře zažil. A nej-
větší úspěch? Určitě titul vícemistra 
světa v dlouhém kvadriatlonu z Lazi-
nova, na ten jsem se hodně nadřel 
během závodu a těsně ho uhájil před 

dotírajícím závodníkem z Polska.

Co očekáváte od letošní sezony?
Těžko říct. Zatím nemám úplně 

jasno, kterých triatlonů se zúčast-
ním, protože kalendář ještě není 
úplný. Ale jasno mám v kvadriatlo-
novém světovém poháru, kde bych 
zase rád atakoval pódiová umístění. 
Určitě chci jet na Mistrovství světa 
v dlouhém do Hannoveru, násled-
ně Mistrovství Evropy v Lazinově na 
střední trati, dále MČR v Týně nad 
Vltavou, závod světového poháru v 
maďarském Kaposváru, a uzavřít to 
začátkem září tradičně posledním 
závodem poháru v Bergsee, což bude 
zároveň MS ve sprintu. 

V plánu mám začít sezónu až na 
konci dubna v Bratislavě, následně 
jet půlku v Grazu v Rakousku, a pak 
se postupně uvidí, až budou kom-
pletně vypsány závody pro letošní 
rok.

Proč jste závodil v Egyptě?
Už asi před dvěma lety jsme se 

bavili s Tomášem Bednářem, závod-
níkem z Jihlavy, že v Izraeli to ukon-
číme po čtyřech účastech, a zkusíme 
jinou podobnou destinaci. A tehdy 
nás napadl závod v Káhiře. 

Tam se to tehdy jelo na Váno-
ce, nebo kolem nich. Postupně se 
z toho vyklubala možnost navštívit 
egypskou Hurgádu, protože zapada-
la do sezóny na úplný závěr, bez spe-
ciální přípravy. A tak se stalo, že jsme 
se ocitli v Sahl Hasheeshu v resortu 
Old Palace na skvělých závodech, 
kde bylo 22 národností, a účast v 
závodech, kromě duatlonu, vždy 
přes 200 startujících. Krásný zážitek, 
a určitě opakovatelný. Určitě se tam 
hodlám vrátit.

Jak pro vás začal nový rok?
V nejbližších dnech mě čeká jako 

celý život práce ve škole a postupné 
zatěžování organizmu sportem. Pro-
tože po pěti letech jsem si konečně 
zase užil náležitě Vánoce - s cukro-
vím a ležením u televize, a příjemně 
nabral devět kilogramů. 

Nic neobvyklého asi před 5 lety, a 
dřív. Poslední roky jsem se ale chys-
tal vždy do Izraele na Isramana, takže 
jsem držel váhu i formu přes Vánoce, 
závod se jezdí poslední pátek v led-
nu, a tak jsem pomalu zapomněl, 
jaké to je pohybovat tělem při deva-
desáti dvou kilogramech živé váhy. 
Jde to ztuha, ale bude zase líp a těším 
se, že si letos zase hezky zazávodím.

Mejzlík: Nejprve musím shodit pár kil

Petr 
Mejzlík

Za triatlonovým dobrodružstvím na závěr sezóny 
se vypravil Petr Mejzlík (TJ SpartakTřebíč). Výzvou 
mu byl závod v ukrajinském lyžařském středisku 
Bukovel, který se konal v sobotu 30. září. Nesl název 
Bukovel 1/2 Iron Triathlon. Jednalo se o 1. ročník 
extrémního triatlonového závodu o objemech 1,9 - 
91 - 21,1 km.

Ke startu bylo přihlášeno 47 jednotlivců z Moldá-
vie, Německa, Francie, ČR, domácí Ukrajiny a 8 tří-
členných štafet. Avizované podmínky v den startu, 
které se potvrdily: -1 st. C a voda  „teplá“ 12 stup-
ňů, odradily nejednoho závodníka. Petrovi se pla-
vání vydařilo a z vody vyběhl na 10tém místě. Cyk-
listika v pěti okruzích se třiceti stoupáními, stejným 

počtem sjezdů,    téměř  bez  náznaku roviny  a s pře-
výšením 3 000 m, byla příčinou další selekce ve star-
tovním poli. Závěrečný půlmaraton, po milosrdné 
trati kolem jezera, s převýšením „pouhých“ 500 m, 
dal podobu výsledkové listině.

Petr Mejzlík proběhl cílem za 9:19,35 h na 21. mís-
tě a v kat. 50-59 let to znamenalo 2. místo. Závod 
dokončilo 32 jednotlivců a celkovým vítězem se stal 
domácí borec Artěm Makarenko v čase 6:22,58 h.

„Tohle byl na závěr sezóny hodně zajímavý úlet. Nevě-
děli jsme, do čeho jdeme. Ráno mráz -4 stupně, pak se 
to do startu trochu vylepšilo, přes den slunečno, ale jen 
kolem 12 stupňů. Voda na první dojem děs - pro otužil-
ce, v zápalu boje, to pak šlo. 

Po plavání byla loterie v oblékání, plaval jsem pod 
neoprenem jen v plavkách, na triatlonech si obleču 
pod neoprén dres, a celý závod se v něm odjede. 

Zde to nebylo myslitelný. Převlíct, a pod helmu čep-
ku, na ruce rukavice, dlouhé návleky na ruce, a dát si 
do hlavy, že to bude bolet a trvat hodně dlouho, 5:38 
hodin kolo na 91 km, průměrem asi 17,5 kilometrů 
za hodinu, za tu dobu jezdím 180 km na železňáku 
po rovině. 

Běh už dobrý, to už bylo tělo zbitý, fungovalo jako 
setrvačník bez potíží. Pro mě obrovský zážitek, těžší 
kolo jsem nikdy nejel. Ale celý ten pobyt čtyři dny 
byl hezký, lidé milí a vstřícní, nic se nám neztratilo, s 
každým jsme se domluvili,“ uvedl Petr Mejzlík.    -zt-

Třebíčský triatlonista byl druhý na Ukrajině


