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V června pokračoval Světový pohár 
v kvadriatlonu v Maďarsku. Sprint 
Deseda Q30 byl organizován na 
jezeře Deseda v blízkosti Kaposvá-
ru, s objemy 0,75 km plavání, 20 km 
cyklistiky, 4,4 km jízdy na kajaku a 5 
km běhu.

Studená fronta se přehnala i v té-
to části Maďarska, a silný severní vítr 
ovlivnil teplotu vody a hodně jeze-
ro rozbouřil. Takže o pády na kajaku 
nebyla nouze. Do boje s těmito nepří-
znivými podmínkami se vydal z oddílu 
TT TJ Sp. Třebíč Petr Mejzlík. 

Na vypůjčeném mořském kaja-
ku se mu závod povedl, a mezi muži 
nad 50 let zvítězil časem 2:03,42 h 
(celkově 13.) a dostal se tak do prů-
běžného vedení kategorie ve světo-
vém poháru. Vítězem závodu se stal 
domácí borec Ferenc Csima v čase 
1:31,38 h a dostal se do vedení v cel-
kové klasifikaci.

„Tohle byl fakt zážitek. Po rozbouře-
nějším jezeru jsem ještě nejel. Ale pro-
tože jsem to tušil, tak jsem svůj kajak 
ani nevezl a napsal jsem kamarádovi 
Ádamovi, jestli by mi nepůjčil mořský 
kajak V10. Dovezl mi ho na start, a 
dokončení závodu bylo zajištěno. Kdy-
bych tam měl svůj, tak jsem jej z au-
ta ani nesundával,“ ohodnotil závod 
Mejzlík. -zt-

Mejzlík zvítězil

Humpolecký Libor Eremka se nej-
lépe vypořádal s horkem, které 36. 
ročníků Velké ceny města Třebíče 
v běhu na 10000 m ještě nezažilo. 
Daní za extrémní počasí byly prů-
měrné časy, všichni zúčastnění však 
prokázali připravenost už jenom tím, 
že závod dokončili. Eremka navíc 
způsobem, jakým dokázal vyhrát: po 
startu se ujal vedení a nekompromis-
ně zvyšoval náskok.

Teprve po osmi kilometrech se ho 
vydal stíhat zkušený Brychta, do cíle 
však Eremkův odstup pouze snížil ze 
sta na padesát metrů. Statečně bojo-
vali i místní vytrvalci: Ondřej Vrba 
ze Studence skončil čtvrtý a David 
Nezveda z pořádajícího Spartaku 
Třebíč doběhl hned za ním. V rám-
cových disciplínách si z domácích 
nejlépe vedl koulař Tomáš Vilímek. 

Svěřenec Jana Herese se na pět cen-
timetrů přiblížil svému vlastnímu 
krajskému rekordu a porazil Ukrajin-
ce Shylyvského i sparťany Voplakala 
a Jokla. Tadeáš Janík zvítězil v málo 
běhané míli v sólo závodě v druhém 
nejlepším letošním čase v republi-
ce. Sprinteři Daniel Kincl a Ondřej 
Machát sice nestačili na Ukrajince 
Danylyuka, ale v silném protivětru 
zaběhli nadějné časy. 

Veronika Janíčková, trénovaná stá-
le Jiřím Klinerem, ale závodící za 
brněnský Olymp, nenašla konkuren-
ci na překážkách, talentovaná Pavla 
Kosielská z tréninkové skupiny Vra-
tislava Fišery zase v dálce. V mládež-
nických kategoriích nejvíce zaujalo 

zlepšení Adama Havlíčka ve výšce. 

Z výsledků 36. ročníku Velké 
ceny města Třebíče: Muži:  10 000 
m: 1. Eremka (Humpolec) 34:59,71, 
2. Brychta (Nové Město na Mora-
vě) 35:14,83, 3. Čabala (Znojmo) 
36:23,17, 4. Vrba (Sokol Studenec) 
36:36,37, 5. Nezveda (Spartak Tře-
bíč) 38:29,20. 100 m: 1. Danylyuk 
(Ukrajina) 11,03, 2. Kincl 11,57, 3. 
Ondřej Machát 12,01 (oba Spartak 
Třebíč). Míle:  1. Janík 4:35,95, 2. 
Trojan 5:16,86 (všichni Spartak Tře-
bíč). 

Dálka: 1. Kruk 662, 2. Djakiv 659 
(oba Ukrajina), 3. Machát (Spartak 
Třebíč) 565. Disk: 1. Jokl (Sparta 
Praha) 53,27,2. Gondor (Univerzi-
ta Brno) 51,72, 3. Voplakal (Spar-
ta Praha) 42,85, 4. Vilímek (Spar-
tak Třebíč) 41,20. Oštěp: 1. Helán 
54,93, 2. Polívka 50,91 (oba Univer-
zita Brno), 3. Padělek (Spartak Tře-
bíč) 49,70. 

Koule: 1. Vilímek (Spartak Tře-
bíč) 15,84, 2. Shylyvskyy (Ukraji-
na) 15,82, 3. Voplakal (Sparta Pra-
ha) 15,25. Junioři: Disk: 1. Padělek 
38,01. Koule: 1. Padělek (Spartak 
Třebíč) 13,18. 

Dorostenci: Výška: 1. Krpálek 
163, 2. Hort 151. Disk: 1. Morong 
32,11(všichni Spartak Třebíč). 
Oštěp: 1. Osolsobě (Univerzita 
Brno) 56,89, 2. Hort 35,39, 3. Krpá-
lek 34,12 (oba Spartak Třebíč). 

Koule: 1. Osolsobě (Univerzita 
Brno) 16,05. Žáci: 60 m: 1. Ryb-

níkář 7,68, 2. Krátký 7,85, 3. Tuček 
8,74. 100 m přek: 1. Veselý 17,16, 
2. Vlasák 17,49, 3. Bulíček 19,52. 
Výška:  1. Havlíček 178, 2. Pekárek 
163, 3. Dobrovolný 157. Disk: 1. 
Burian 24,08. Koule: 1. Dobrovolný 
11,90, 2. Eliáš 10,92, 3. Burian 10,34 
(všichni Spartak Třebíč). Ženy: 100 
m přek: 1. Janíčková (Olymp Brno) 
14,64. Dálka: 1. Kosielská 536, 2. 
Trojanová 468, 3. Kuthanová 426 
(všechny Spartak Třebíč). Disk: 
1. Jakubcová (Slovensko) 42,52, 2. 
Mocharová (Olymp Brno) 37,65, 3. 
Lišková (Hradec Králové) 34,04. 

Oštěp: 1. Drápalová (Dukla Pra-
ha) 47,80, 2. Mocharová (Olymp 
Brno) 40,42. Dorostenky: 1. Jelínko-
vá (Olymp Brno) 38,14, 2. Škarko-
vá ( Jihlava) 38,06, 3. Lišková (Velké 
Meziříčí) 32,53. Koule: 1. Jelínková 
(Olymp Brno) 11,95, 2. Škarková 
( Jihlava) 11,15, 3. Čejková (Velké 
Meziříčí) 10,62. Žákyně: 60 m: 1. 
Dvořáková 8,67, 2. Svobodová 8,78, 
3. Jeřábková 8,88 (všechny Spartak 
Třebíč).

Výška: 1. Rožánková (Nymburk) 
157, 2. Kosielská (Spartak Třebíč) 
148, 3. Salčáková ( JAC Brno) 148. 
Dálka: 1. Salčáková ( JAC Brno) 
487, 2. Dvořáková 458, 3. Ujčíko-
vá 429 (obě Spartak Třebíč). Disk: 
1. Škarková ( Jihlava) 34,25, 2. Kriš-
tofová (Spartak Třebíč) 22,95, 3. 
Lišková (Velké Meziříčí) 19,61. 
1. Zahrádková 28,01, 2. Staňko-
vá 26,56, 3. Fialová 23,21 (všechny 
Spartak Třebíč).  Milan Zeibert 

Vítězem horké Velké ceny 
Třebíče se stal Eremka

Centrum podpory 
rodin Ruth

Středa 10. 10. v 17 hodin – bese-
da na téma Vliv rodiny na školní 
úspěšnost dítěte 

Středa 24. 10. od 17 hodin – 
beseda na téma Životní ztráty a 
způsoby jejich zvládání

Sobota 27. 10. od 9 do 16.30 
hodin – Den pro maminky a dcery 
– Stacionář Úsměv ul. Gen. Sochora 

Středa 7. 11. od 17 hodin – ver-
nisáž výstavy uměleckých děl Daruj 
dvakrát Galerie předsálí Národního 
domu 

Schválila kroniku
Rada města schválila text kroni-

ky města za rok 2017. Místostarostu 
Milana Zeiberta zaujal rozhovor z roku 
1977 se stavbyvedoucím, který komen-
toval pád střechy zimního stadionu. 
Tehdy při tragédii zahynuli dva lidé. 
Od této události loni uplynulo dvacet 
let. „Pro mě bylo přínosem se dozvědět, 
jak se to mohlo stát,“ podotkl Zeibert. 
Doplnil, že se všeobecně vědělo z ofi-
ciálního dokumentu, že nikdo na plo-
chu nesmí. Přes to se tam trénovalo.
Kronikář Ivan Přibík také připomíná 
25 let od vzniku městské policie v Tře-
bíči. Zeiberta těší, že se nezaměřuje jen 
na tiskové zprávy z radnice, ale vkládá 
tam i svoje postřehy. Ty se tam objevu-
jí i v minulosti, například zpráva z roku 
1990 hovoří o tom, že třetina domác-
ností v Třebíči měla pevný telefon. 

Zeibert ocitoval jeden z Přibíkových 
zápisů: „Zmínit musíme ještě jeden pro-
blém. Městská policie má trvale něko-
lik míst neobsazených strážníků; přes-
tože zcela zrušila testy tělesné zdatnosti, 
nehlásí se dostatek uchazečů. Kdyby se 
vyžadovala i fyzická kondice, dostal by 
se na pozici strážníka málokterý mladý 
muž.“

První dochovaný spis, který připo-
míná třebíčskou kroniku, je v archivu 
z roku 1574 – Střelkův pamětní spis, 
kde popisuje především opravu měst-
ské věže. Od roku 1920 – po vydání 
nařízení Masaryka o povinnosti obcí 
vést kroniku, je vedena kronika v Tře-
bíči, psal ji pan Nikodém – městský 
archivář, který šel hlouběji do historie, 
takže jsou v ní popsány i události roku 
1918.  -zt-

Třebíčské Karlovo náměstí v pátek 
7. září odpoledne ožilo hudbou. 
Vyhrávalo se na volném prostoru, 
kde na Karlovo náměstí ústí Kotlář-
ská ulice, u sousoší svatých Cyrila a 
Metoděje, před Malovaným domem, 
ale i v průchodu do Židovské čtvrti.

„Bylo to moc pěkné. Muzikanti na 
vysoké úrovni,“ ohodnotila akci Ivana 
Vitámvásová, která vše pozorovala ze 
střechy hotelu Zlatý kříž. Její nadše-
ní sdíleli i další posluchači. Někte-
ří muzikantům věnovali i nějaký ten 
příspěvek. 

Ukázalo se, že život na náměstí se 
dá oživit i takovou muzikou. A teď 
to hlavní. Proč se na náměstí vlast-
ně hrálo? Jednalo se o zahájení Tře-
bíčského hudebního festivalu. A 
nemohlo proběhnout lépe než touto 
formou. 

Někteří lidé se pozastavovali nad 
tím, že o hudbu není patřičný zájem. 
Inu - třebíčské náměstí patří k největ-
ším v republice, a ještě má tu nevý-
hodu, že vypadá jak protáhlá jitrni-

BOSS QUARTET předvedl opravdové mistrovství, stejně jako další muzikanti. 
 Foto: Antonín Zvěřina

Náměstí ožilo hudbou

ce. Pořadatelé se snažili, aby hudba 
zazněla ve všech jeho částech, tedy 
i ve východní u parkoviště. Proto 
došlo k roztříštění postavení diváků, 
že se někomu mohlo zdát, že je jich 
málo. Na menším náměstí by vše 
vypadalo jinak. 

A kdo na Karlově náměstí a v prů-
chodu účinkoval? Boss Quartet ve 
složení Adam Caha, Jakub Lojda 
- housle, Petr Stupka - violoncello, 
Adam Frait – viola, Šárka Janíko-
vá, absolventka Konzervatoře Brno 

a nyní studující na AMU v Praze, 
Ondřej Ondera Herzán - potul-
ný písničkář a cestovatel s kytarou, 
Frenciz akustik, Petr Nováček a 
Michal Horák, dva muzikanti z Tře-
bíče, kteří svým zpěvem doprová-
zeným hrou na akustickou kytaru 
zpříjemní každou společenskou akci 
a A/Quartet - saxofonové kvarteto 
- Stanislav Šťáva - soprán saxofon, 
Michal Karafiát - alt saxofon, Radek 
Šťáva - tenor saxofon, Zbyněk And-
rýzek - baryton saxofon.  -zt-


