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Čeští a slovenští  triatlonisté mají 
za sebou premiérový závod letošní 
pohárové sezóny. Série TRIATLON 
CZECHTRISERIES (český pohár 
v olympijském a sprint triatlonu) 
a Slovenský pohár v triatlonu 2018 
odstartovaly společně na závodu 28. 
a 29. dubna v Bratislavě. Celý víkend 
se závodilo v nejbližším okolí Fakul-
ty telesnej výchovy a športu Univer-
zity Komenského – na dunajském 
nábřeží a na Mostu Lafranconi.

V sobotu se pro 130 závodníků 
odehrály kvalifikace na trati 0,175 
– 5 – 1,5 km, při nichž triatlonisté 
nastupovali na trať po 12 účastní-
cích. Nejlepších 48 pak postoupilo 

do nedělních eliminačních kol. 
Nejlepších 24 z eliminace postou-

pilo do čtvrtfinále A, zbylých 12 se 
připojilo k závodníkům na 37. až 48. 
místě z kvalifikace a společně závo-
dili ve čtvrtfinále B. Z nedělních 
čtvrtfinále pak postoupilo 16 nejlep-
ších do semifinále, odtud pak prošlo 
deset nejlepších do finále. A mezi 
úplnou elitu se z oddílu TT TJ Spar-
taku Třebíč probojoval věkem ještě 
junior Tomáš Kříž. 

Celkově obsadil 9. místo a mezi 
juniory to znamenalo 3. místo. V 
závodě startoval také Petr Mejzlík, 
celkově 77, a mezi muži 50-59 let 
skončil na sedmém místě.   -zt-

Tomáš Kříž skončil třetí

Na sklonku dubna se v estonském Tallinnu konalo mistrovství Evropy v bojo-
vém umění Taekwon-do ITF. Za třebíčský oddíl se ho zúčastnili tři reprezentan-
ti: Vojtěch Fiala, Tomáš Sotolář a Rudolf Matoušek. Posledním členem třebíčské 
reprezentační výpravy byl rozhodčí Michal Kobylarz. V konkurenci 801 závod-
níků z 33 zemí se třebíčští borci rozhodně neztratili.

NA SNÍMKU všichni třebíčští zástupci na mistrovství Evropy v estonském Tallinnu. 
 Foto: archiv klubu

Třebíčští borci bodovali

Výsledky:
Rudolf Matoušek (veterán):
2. místo – sportovní boj
3. místo – technické sestavy
3. místo – technické sestavy týmů
3. místo – sportovní boj týmů
3. místo – silové přerážení týmů

Tomáš Sotolář (senior):
2. místo – speciální přerážení ve 

výskoku – tým
3. místo – silové přerážení týmů
3. místo – sebeobrana
Vojtěch Fiala (senior):
3. místo silové přerážení týmů -zt-

Výstavy v galerii Tympanon
12. července - 2. září
Pavel Bezděčka - Imaginace.

29. června – 14. října 2018
Vzduch je naše moře - 100 let 

letectví na Třebíčsku.

Doprovodné akce k výstavě: 
10. července Komentovaná pro-

hlídka a beseda s pilotem Karlem 
Picmausem.

24. července Komentovaná pro-
hlídka a přednáška „Průkopníci na 
rogalech“ - Zdeněk Kenovský.

28. srpna Procházka po stopách 
leteckého souboje. 1944 - Zdeněk 
Prukner, Jaroslav Bašta.

6. září Procházka po stopách letce 
Peřiny - Jiří Kabát, Jaroslav Bašta.

19. července - 31. prosince 2018
Výstava ke 100. výročí vzniku Čes-

koslovenska. 

8. června 2018
Muzejní noc 18-23 hodin.

22. června v 19.30 a 21, 23. června 
v 15.30 a 17 hod.

Kostýmované prohlídky v Muzeu 
Vysočiny Třebíč.

O hříšném opatu Ignácovi aneb Pří-
běh přeukrutný o uříznutém nose.

10. července
Prázdninový den v muzeu pro děti 

9 - 12 let.

28. srpna
Prázdninový den v muzeu pro děti 

6 - 8 let.

Muzeum Vysočiny

Atletická sezona sotva začala, a kou-
lař Spartaku Třebíč Tomáš Vilímek už 
dvakrát zlepšil vlastní okresní rekord a 
zároveň dvakrát překonal rekord kraj-
ský. Svěřenec trenéra Jana Herese se 
stal okresním rekordmanem loni, když 
výkonem 15,49 m překonal šestnáct 
let starý výkon Pavla Peňáze (15,35 m 
z r. 2001). 

V hale se zlepšil na 15,59 m, a hned 
při I. kole krajského přeboru družstev, 
který se konal v Jihlavě, přidal dalších 
11 cm. V tu chvíli se stal i krajským 
rekordmanem, neboť vysočinským 

tabulkám do té doby vévodil havlíč-
kobrodský Karel Kubera s 15,67 m z r. 
1966. 

Neuplynul ani měsíc, a okresní i kraj-
ské tabulky se přepisovaly znovu. Při 
vrhačském trojboji na domácím stadi-
onu se dvacetiletý Vilímek posunul na 
15,89 m, což znamená devátou příčku 
v republice, a zároveň velkou šanci na 
úspěch při mistrovství ČR do 22 let. 
Ze všech borců před ním jsou totiž 
v této věkové kategorii jen Litavský 
z Olympu Praha (16,99) a Procházka 
ze Slavie (16,02).  miz

Vilímek zlepšil rekordy

Do nejnáročnějšího ročníku I. ligy 
od roku 2004 vstoupil v Kolíně omla-
zený celek atletů Spartaku Třebíč. 
Družstvo vedené Jiřím Klinerem se 
rvalo o každý bod až do závěrečné 
štafety na 4 x 400 m, v níž díky čtve-
řici Běhounek, Sadirov, Janík, Svobo-
da zvítězilo, a bodově srovnalo dosud 
pátý LIAZ Jablonec. 

O pořadí mezi Třebíčskými a Jablo-
neckými tak musel rozhodnout vět-
ší počet individuálních prvenství, což 
znamenalo vítězství Jablonce 2:1. Nej-
těsnější možná prohra však vedou-
cího mužstva příliš nemrzela, když 
viděl nasazení, s jakým jeho svěřenci 
v celém úvodním kole bojovali. 

První signál dal v rozběhu stovky 
Tobiáš Dvorský, který se nezalekl star-
tovního pole s jedenácti sprintery s ča-
sy pod 11 vteřin, jasně postoupil do 
finále, a v něm se probil na páté mís-
to. Stejného umístění dosáhl Tadeáš 
Janík, který na osmistovce při výběhu 
z poslední zatáčky dokonce vedl, ale 
v cílové rovince mu došly síly. 

I tak je jeho čas 1:55,59 min novým 
okresním rekordem dorostu, když 
svěřenec Jana Nechvátala dokázal už 
halovým výkonem 1:55,86 min vyma-
zat z tabulek Martina Hoška. V Kolíně 
mu přibyl pomyslný skalp jeho trené-
ra, který v r. 1958 zaběhl osmistovku 
za 1:55,8 min. 

O mimořádné kvalitě letošní soutěže 
se přesvědčil Michael Jakůbek, který 
se na trojce ani přes maximální sna-
hu nevešel na bodované pozice. O to 
víc potěšil v technických disciplínách 
návrat Ondřeje Doláka, a také úspěš-
ná premiéra Ondřeje Macháta v troj-
skoku.  

Nezdolnost třebíčského celku sym-
bolicky ukázala zmíněná závěreč-

ná štafeta. Stejně, jako loni na Slávii, i 
letos nasadil řídící pracovník třebíčské 
kvarteto do pomalejšího běhu, takže 
opět běželo čtyři čtyřstovky jen v boji 
s časem. 

Už zmíněný Tadeáš Janík i finišman 
Aleš Svoboda dokázali zaběhnout let-
mou sólo čtvrtku za 50,7 s, díky čemuž 
porazili na dálku vítěznou štafetu 
z rychlejšího běhu o 36 setin vteřiny. 

Z výkonů závodníků Spartaku Tře-
bíč v I. kole I. ligy v Kolíně: 100 m: 
5. Dvorský 11,00, 17. Běhounek 11,48, 
18. Havel 11,61, 23. Machát 12,04. 
200 m: 11. Dvorský 22,67. 400 m: 4. 
Sadirov 49,58. 800 m: 5. Janík 1:55,59 
(OR dorostu). 3000 m: 13. Jakůbek 
9:17,66, 21. Nezveda 10:06,26. 110 
m přek: 4. Svoboda 15,61, 6. Seky-
ra 15,79. 400 m přek: 3. Běhounek 
55,59, 5. Sadirov 56,88. 4 x 100 m: 5. 
Běhounek, Svoboda, Sekyra, Havel 
43,95. 4 x 400 m: 1. Běhounek, Sadi-
rov, Janík, Svoboda 3:26,18. Chůze 
10 km: 12. Zeibert. Výška: 9. Sekyra 
185. Tyč: 9. Sadirov 380, 10. Padělek 
340. Dálka: 8. Havel 664, 10. Dvorský 
6,61, 13. Běhounek 624, 18. Machát 
544. Trojskok: 5. Havel 13,59, 7. 
Sekyra 13,05, 9. Machát 12,88. Kou-
le: 2. Procházka 16,02, 3. Vilímek 
15,06, 8. Kliner 13,59, 11. Svoboda 
12,70. Disk: 3. Procházka 46,52, 9. 
Kliner 39,69, 10. Svoboda 39,46, 12. 
Vilímek 38,73. Oštěp: 4. Procház-
ka 50,85, 10. Dolák 46,27, 11. Padě-
lek 46,14, 13. Vilímek 44,29. Kladi-
vo: 11. Padělek 33,63. Družstva: 1. 
Ústí nad Labem 205, 2. Hradec Krá-
lové 167, 3. Nové Město nad Metu-
jí 154, 4. Kolín 150 5. LIAZ Jablo-
nec 122,5, 6. Spartak Třebíč 122,5, 
7. Liberec 84, 8. Mladá Boleslav 53.
 miz 

Spartak vstoupil do I. ligy

Hned na první pokus, při krajských 
přeborech ve vícebojích konaných 
na třebíčském stadionu, splnil domá-
cí favorit Tobiáš Dvorský ostrý limit 
pro ME do 17 let, které se bude konat 
v maďarském Györu. Svěřenec Jiřího 
Klinera dosáhl součtu 6 644 bodů, což 
znamená téměř o 300 bodů víc než 
loni. 

Na cestě za nejlepším letošním čes-
kým výkonem vylepšil Dvorský hned 
šest osobních rekordů. První den se 
výrazně zlepšil v dálce (683 cm zna-
mená osmou příčku v třebíčských 
historických tabulkách), o centime-
tr také na výšce (179 cm) a o 16 setin 
na čtvrtce (čas 50,21 s je srovnatelný 
s ručně měřeným 50,1 Ivo Kratochví-
la, který je v dlouhodobých tabulkách 
na osmém místě). Na stovce zaostal za 
svým loňským maximem o 4 setiny, a 
pouze v kouli dal o půl metru méně, 
než v zimě v hale. 

Druhý den přidal Tobiáš zlepšení 
v disku (30,37 m), v oštěpu (48,01 m) 
a na patnáctistovce (4:46,77 min). Na 
překážkách i v tyči mu prozatím zůsta-
ly osobáky z loňska, ale i tak je jeho 

14,89  kvalitním časem a 330 cm je jen 
o 10 cm méně, než v loňském roce.

Z výkonů závodníků Spartaku 
Třebíč při KP ve vícebojích: Dese-
tiboj dorostenců: 1. Dvorský 6 644 
(10,94-683-12,05-179-50,21-14,89-
30,37-330-48,01-4:46,77). Devíti-
boj starších žáků: 1. Rybnikář 3 670 
(16,67-21,54-197-35,48-7,76-538-
10,27-147-3:16,08, 2. Veselý 3 552 
(15,63-20,86-197-25,26-7,72-492-
9,32-144-3:21,86), 3. Dobrovolný 
3 464 (18,60-23,88-237-24,22-8-
,32-541-10,38-159-3:24,20), 4. Iran 
3 235 (16,91-18,10-NM-34,09-8-
,10-505-9,05-165-34,09-3:45,37), 
5. Pekárek 3 126 (17,37-20,16-197-
27,80-8,71-537-9,11-171-4:01,92). 
Sedmiboj dorostenek: 6. Vlasá-
ková 2 689 (16,92-118-8,78-29-
,96-399-27,73-2:57,83). Sedmiboj 
starších žákyň: 1. Kosielská 4 297 
(14,77-157-10,17-19,52-538-21,78-
3:00,30), 9. Malá 3 037 (16,70-133
-6,55-21,03-466-14,21-3:01,63), 10. 
Dvořáková 3 018 (19,55-139-8,67-
21,51-430-16,05-2:43,95).

 Milan Zeibert

Tobiáš Dvorský dal na první 
pokus limit pro ME do 17 let


