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Muži
60 m Tobiáš Dvorský 7,20
100 m Tobiáš Dvorský 10,94
200 m Tobiáš Dvorský 22,67
400 m Tobiáš Dvorský 50,21
800 m Tadeáš Janík 1:55,59
1500 m Štěpán Janíček 4:32,80
Míle Tadeáš Janík 4:35,95
3000 m Michael Jakůbek 9:17,66
5000 m Tomáš Kříž 17:05,2
10000 m David Nezveda 36:30,42
Půlmaraton Tadeáš Mahel 1:1924
Maraton Tomáš Nováček 2:47:27
110 m přek. Aleš Svoboda 15,61
400 m přek. Petr Veleba 68,37
3000 m přek. Michael Jakůbek 
10:05,08
Výška David Novák 186
Tyč Aleš Svoboda 394
Dálka Tobiáš Dvorský 683
Trojskok Ondřej Machát 12,88
Koule Tomáš Vilímek 15,98
Disk Tomáš Vilímek 43,09
Kladivo Ondřej Tomek 44,32
Oštěp Martin Bartoš 54,80
4 x 100 m Běhounek -Svoboda -Seky-
ra -Havel 43,95
4 x 400 m Běhounek - Sadirov - Janík 
Svoboda 3:26,18

Ženy
60 m Pavla Kosielská 8,07
100 m Pavla Kosielská 12,97
200 m Kristýna Všetečková 26,35
400 m Aneta Kühwegová 61,16
800 m Aneta Štorková 2:25,71
1500 m Nikola Procházková 5:13,80
Míle Nikola Procházková 5:53,0
3000 m Radka Březnová 12:10,0
5000 m Nikola Procházková 19:52,89
Půlmaraton Milada Brabcová 
1:36:44
Maraton Jitka Mahelová 4:32:30
100 m přek. Kristýna Všetečková 

16,20
400 m přek. Kristýna Všetečková 
70,21
Výška Andrea Bartoňková 158
Dálka Pavla Kosielská 559
Trojskok Bára Doležalová 10,03
Koule Monika Sedláčková 10,53
Disk Nela Netoličková 30,51
Kladivo Lenka Götzová 36,20
Oštěp Aneta Kühwegová 27,50
4 x 100 m Štorková Jonášová 
Kühwegová Všetečková 51,58
4 x 400 m Bartoňková -Tomková -Vše-
tečková -Kühwegová 4:19,18

Vícebojař Dvorský, osmistov-
kař Janík a koulař Vilímek jsou letos 
ústředními postavami mužských atle-
tických tabulek. Svěřenec Jiřího Kli-
nera Tobiáš Dvorský dominoval na 
všech sprinterských tratích, a navíc v 
dálce, kde se posunul na sedmou příč-
ku historických tabulek, o niž se dělí s 
Dominikem Jirovským. Na čtvrtce pak 
poskočil na příčku devátou, před Jaku-
ba Zuzáka.  

Tadeáš Janík, jehož připravuje Jan 
Nechvátal, byl nejrychlejší na 800 
m, na míli, a také běžel v nejrychlejší 
čtvrtkařské štafetě. Největší kvalitu má 
jeho čas z osmistovky, který znamená 
páté místo v historických tabulkách, v 
nichž se zařadil právě před svého tre-
néra. Nejvýš se v dlouhodobých tabul-
kách vyšplhal Tomáš Vilímek, jehož 
přípravu, po Janu Heresovi, v závěru 
sezony převzal Jiří Kliner.      

Tomáš upevnil své vedení v kouli, 
kde svým krajským rekordem zůstal 
jen dva centimetry za šestnáctimetro-
vou hranicí, v disku pak překonal Jiří-
ho Žembu, účastníka tokijské olympi-
ády, a je prozatím osmý. Skvělý posun 
se povedl i vytrvalci Michaelu Jakůb-

Třebíčské atletické tabulky 2018
kovi na steeplařské trati, kde se zařadil 
na třetí pozici za hvězdy devadesátých 
let Petra Nožičku a Pavla Dudra. 

Víc toho svěřenec Jiřího Březny 
nestihl, protože v půli sezony odešel 
studovat do Spojených států. Března 
stojí i za úspěchy Tomáše Kříže, triat-
lonisty, který zaběhl nejlepší letošní 
pětku. Plejádu atletů a triatlonistů tře-
bíčského Spartaku doplňují na nejdel-
ších tratích Tomáš Nováček a Tadeáš 
Mahel z Atletiku Třebíč. Kromě uve-
dených výkonů stojí za pozornost i 
maratonský čas 2:49:34 hod zaběhnu-
tý Tadeášem ve Frankfurtu, který zna-
mená osmý nejlepší třebíčský maraton 
všech dob.

Mezi ženami hrála prim trojice 
Kosielská, Procházková a Všetečková. 
Pavla Kosielská se stala premiantkou 
na šedesátce, stovce a v dálce, kde se 
v historických tabulkách propracova-
la na třetí místo za Annu Kostihovou 
a Gabrielu Křivánkovou. Triatlonist-

ka Nikola Procházková byla nejrych-
lejší na 1500 m (7. v dlouhodobých 
tabulkách), na míli a na 5000 m (2. v 
dlouhodobých tabulkách) za Jitkou 
Hekrdlovou, na 3. místo postoupi-
la Radka Březnová časem 20:35,15 
min.). 

Kristýna Všetečková při absenci 
dvojice Veronika Janíčková – Rena-
ta Procházková, které strávily sezonu 
v Olympu Brno, ovládla dvoustovku i 
obojí překážky, a navíc běžela v obou 
nejrychlejších štafetách. Na dvoustov-
ce i na čtvrtce plotů navíc pronikla na 
sedmé, respektive desáté místo his-
torických tabulek. To se povedlo na 
třech kilometrech i Radce Březnové 
(6.) a ve výšce Andree Bartoňkové (8. 
- 9.). Velký respekt zaslouží běžkyně 
na nejdelších tratích: Milada Brabco-
vá, která je stejně jako N. Procházková 
a R. Březnová z oddílu triatlonu, a Jit-
ka Mahelová z Atletiku Třebíč.

 Milan Zeibert

Oblastní kolo 11. ročníku mistrov-
ství středních a základních škol ve hře 
pIšQworky se konalo v Domě dětí a 
mládeže v pátek 16. listopadu. O dvě 
postupová místa do krajského kola 
se popralo devět týmů ze tří škol.

Letošní třebíčský oblastní turnaj 
byl mimořádný. Všechny ostatní tur-
naje, kromě Grandfinále, pořádaly či 
budou pořádat instituce, pro které je 
soutěž určena, tedy střední a základ-
ní školy. 

Vlivem rekonstrukce obou třebíč-
ských gymnázii, která pIšQworky ve 
městě tradičně pořádají, se však kříž-
kování a kolečkování po sedmi letech 

uchýlilo do azylu místního Domova 
dětí a mládeže.

Pořadí:
1. místo: TooMa Squad (Gymná-

zium Třebíč) ve složení Václav Jelí-
nek, Pavel Hadraba, Vít Musil, Khanh 
Nquyen, Petr Scheubrein

2. místo: Zoubek udělal dobře 
(Gymnázium Třebíč) ve složení Jan 
Bryja, Šimon Bryja, Filip Kaiser, Matěj 
Macek, Jan Špaček

3. místo: F.I.A. (Gymnázium Tře-
bíč) ve složení Richard Kvapil, Tomáš 
Brada, Jakub Michal, Pavel Saitl, 
Tomáš Sláma.    -zt-

Křížkovalo se a kolečkovalo

O druhém listopadovém víkendu letošního roku 
proběhlo v Brně Mistrovství České republiky v bojo-
vém umění Taekwon-do ITF. Z třebíčského oddílu 
se do soutěže zapojili Denisa Frajová, Vojtěch Čech, 
Martin Matoušek, Pavel Vobůrka, Jiří Matoušek, Voj-
těch Fiala, Rudolf Matoušek, a navíc seniorský tým 
ve složení Rudolf Matoušek, Jiří Matoušek, Tomáš 
Sotolář, Vojtěch Fiala a Pavel Vobůrka. 

S koučováním pomáhali Jaroslav Mašek, Zuzka 
Krubová, Tomáš Doležal a Kristýna Machovcová. 
Vedle soutěžících se do Mistrovství ČR zapojili i naši 
rozhodčí,a to Michal Kobylarz, Pavel Zejda, Tomáš 
Fejta a Bětka Adámková.

Do soutěže technických sestav nejprve zasáhl 
1. dan Jirka Matoušek. Postupně se probojoval až 
do finále, kde mu bohužel vystavil stopku závodník 
z Frýdku-Místku. Jirka tak získal krásnou stříbrnou 
medaili! 

V technických sestavách nastoupil veterán Ruda 
Matoušek. Rudovi se podařilo probojovat až do finá-
le, kde těsně prohrál s reprezentačním kolegou Jirkou 
Faltinem a získal stříbrnou medaili. 

Po technických sestavách začala soutěž ve sportov-
ním boji. Do bojů zasáhli Jirka Matoušek a Vojta Fia-
la – oba ve váhové kategorii nad 85 kilogramů. Tře-
bíčští bojovníci se postupně probíjeli každý z jiné 
poloviny startovního pavouka. 

Jirka ani Vojta se nenechali nikým zastavit, a tak se 
oba prodrali až finále. Na konci druhého kola bylo 
zřejmé, že Vojta obhájí loňský titul Mistra ČR. Na 
Jirku zbyla krásná stříbrná medaile.

Poslední do sobotních bojů zasáhl veterán Ruda 
Matoušek. Postupně prošel pavoukem až do finá-

le, kde jasně ukázal, proč je vicemistrem Evropy ve 
sportovním boji v kategorii –80 kilogramů. V taktic-
kém zápase Ruda nepustil velešínského bojovníka k 
žádné větší akci, a obhájil titul Mistra ČR z loňského 
roku.

Po úspěšném sportovním boji začala soutěž v silo-
vém přerážení. Žádnému z třebíčských seniorů se 
bohužel nepodařilo postoupit na medailovou pozi-
ci. Vše tedy leželo na veteránovi Rudovi Matouško-
vi. Ten jasně ukázal, jak přeráží vicemistr světa, a zlo-
mil vše, co se v prvním kole dalo. Nikdo jiný takový 
výkon nepředvedl, a tak Ruda získal zlatou medaili a 
titul Mistra ČR ve veteránském silovém přerážení!

Do týmového silového přerážení vstoupil třebíčský 
tým úspěšným přeražením dvou desek sekem rukou 
(sonkal terigi) v provedení Jirky Matouška. Následo-
val Pavel Vobůrka s úspěšným rozbitím dvou desek 
úderem pěstí (ap joomuk jirugi). Následoval Vojta 
Fiala s bočním kopem na 4 desky (yop chagi). 

Vojta sice předvedl silný kop, bohužel ale nezasá-
hl střed desky. Desky se sice nerozlomily, ale jedna 
deska byla přece jen nalomená, což znamenalo zisk 
jednoho bodu. K dalšímu stojanu se postavil Ruda 
Matoušek. Ten předvedl bezchybný obloukový kop 
(dollyo chagi) na tři desky, a slavil úspěch. K posled-
nímu stojanu se postavil Tomáš Sotolář na oblouko-
vý kop z otočky (bandae dollyo chagi). Soty otočky 
umí bravurně, a tak bez problémů rozbil tři desky. 
Výsledné skóre nikdo nepřekonal, a tak se pět třebíč-
ských bojovníků stalo mistry ČR v silovém přerážení 
týmů. 

Navíc veterán Ruda Matoušek nasbíral v soutěži o 
absolutního mistra ČR stejné množství zlatých a stří-
brných medailí, jako brněnský Libor Macháň. Sys-
tém soutěže ovšem preferuje medaile z technických 
sestav oproti ostatním disciplínám. 

Tam měl Libor zlato a Ruda „pouze” stříbro, a tak 
mistrovský pohár putuje do moravské metropole. Je 
to škoda, protože v silovém přerážení, jediné disciplí-
ně, kde se Ruda a Libor utkali v přímém souboji, zví-
tězil Ruda.

Z letošního MČR v Taekwon-do ITF si osm závod-
níků veze domů čtyři zlaté, tři stříbrné, dvě bronzové 
a jednu bramborovou medaili. Na prestižní soutěži s 
365 závodníky z 28 škol je to výborný výsledek.

„Na závěr bychom rádi poděkovali organizáto-
rům soutěže za odvahu rozdělit soutěž Mistrovství ČR 
na dvě. V Brně se jasně ukázalo, že soutěž s menším 
množstvím kategorií má stejnou úroveň, a navíc proběh-
ne v klidnějším tempu, rozumném časovém rámci, a s 
pozitivním vlivem na fair play,“ vyjádřil se za třebíčský 
oddíl Michal Kobylarz.

NA SNÍMKU úspěšné družstvo seniorů.
 Foto: archiv oddílu

Třebíčští závodníci se neztratili


