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Třebíčská královna sportu se doží-
vá rovného sta let. Při příležitosti 
tohoto jubilea si postupně předsta-
víme nejlepší výkony třebíčských 
atletů a atletek v jednotlivých disci-
plínách. 

Začínáme sprinty, které shodou 
okolností přinesly studentskému klu-
bu Achilles, založenému přesně před 
sto lety, první úspěch.  Zasloužil se 
o něj Vilém Jeřábek, který se v roce 
1921 stal prvním třebíčským mis-
trem republiky. 

Vyhrál dvoustovku a na poloviční 
trati skončil třetí. K titulu mu teh-
dy stačil čas 24,8 s, výkon ze stov-
ky neznáme, víme jen, že její vítěz, 
Jugoslávec Spahič, zaběhl 11,8 s. Po 
stu letech se běhá úplně jinak: sprin-
teři mnohem více a mnohem pro-
myšleněji trénují, regenerují, běha-
jí na mnohem rychlejším umělém 
povrchu a ve speciálních tretrách. 

Svými výkony Jeřábka už dávno 
vymazali, jeho úspěch však dosud 
žádný Třebíčák nezopakoval. Při-
blížil se mu pouze Petr Daněček, v 
roce 2007 bronzový na MČR v běhu 
na 100 m. 

Do širší špičky se dostal ještě Zde-
něk Staněk, který v éře ručně měře-
ných časů (pro porovnání s časem 
elektronickým je třeba k němu při-
dat 0,24 s) zaběhl stovku za 10,8 s. 

Dvacet let pak trvalo, než ho Pavel 
Beroun alespoň vyrovnal. V Berou-
nově době začaly růst tartanové sta-

diony a přešlo se na elektronické 
měření.   

Sprinterské tabulky to nadobro 
změnilo: osm z deseti nejrychlejších 
třebíčských časů bylo dosaženo po 
roce 2000. Sprinterem století je po 
zásluze Petr Daněček, v roce 2007 
účastník ME do 22 let. 

Na záda mu dýchají na stovce Petr 
Svoboda, který po odchodu z Tře-
bíče vynikl jako překážkář, na dvou-
stovce Tobiáš Dvorský, v současné 
době ve věku sedmnácti let trojná-
sobný vítěz ankety Atlet Třebíče. 

Pod jedenáct vteřin elektricky 
běželi ještě juniorský mistr světa v 
desetiboji Jiří Sýkora, dálkaři Ondřej 
Sobotka a Pavel Hykl a osmistovkař 
Martin Hošek, jemuž právě neuvě-
řitelně rychlý finiš pomohl k titulu 
mistra republiky na 800 m. 

Desítku nejlepších doplňuje „muž 
jediného závodu“ Jan Maštěra, na 
dvoustovce přibyla mezi deset sprin-
terů století ještě jména Pavla Báto-
ra a Jaroslava Růži, jehož hlavní-
mi tratěmi byly stejně jako u Hoška 
osmistovka a čtvrtka překážek.  

100 m: 10,64 Petr Daněček 2006, 
10,69 Petr Svoboda 2002, 10,89 Jiří 
Sýkora 2013, 10,90 Tobiáš Dvorský 
2017, 10,93 Ondřej Sobotka 2011, 
10,95 Pavel Hykl 2007, 10,97 Mar-
tin Hošek 2007, 10,8 Zdeněk Staněk 
1974, 10,8 Pavel Beroun 1995, 11,07 
Jan Maštěra 2011 

Od Achilla k Spartakovi 1919 – 2019 
1. TŘEBÍČŠTÍ SPRINTEŘI STOLETÍ

Jednou z jistot třebíčského Hudeb-
ního salonu jsou vystoupení písnič-
kářky Radůzy. Obvykle vycházejí 
na předvánoční čas, obvykle bývá 
Radůza silně nachlazená, ale přesto 
je její koncert vždycky silným zážit-
kem.  Tak tomu bylo i při jejím pro-
sincovém vystoupení v Národním 
domě. Zcela zaplněný sál potěšila 
připomínkou raných skladeb, jimiž 
večer začínala a také končila. 

Jejich náladu naznačují už názvy: 
Větře, duj, Jednou to pomine a Ať 
není mi líto. K těm patří harmoni-
ka, ale písničkářka během progra-
mu vystřídala i klavír a kytaru, větši-
nou za doprovodu kytaristy Martina 
Gregora a bubeníka Miloše Dvořáč-
ka. Jen prostřední část koncertu ode-
hrála sólově. 

Během téměř dvouhodinového 
vystoupení nabídla i další svá sil-
ná čísla (Dědek s cibulí, De Nimes, 
Jsou, Odyssea, Cestou do Jenkovic, 
Prostři stůl). Mohla ale zvolit coko-
li ze svého repertoáru, a nikdy by to 
nebyla špatná volba, neboť pro ni 
stoprocentně platí, co kdysi napsal 
publicista Jiří Černý o Pavlu Bobko-
vi: Že je jako John Wesley Harding, 
muž, který nikdy neudělal špatný 
tah. 

Příměr k legendě Divokého západu 
je aktuální, neboť Radůza po tema-
tických albech Marathon (z něhož 

vybrala písně Madeleine a Jeannine a 
Studna v poušti - z ní zazněla Mado-
na a Botticelli) vydala komplet Muž 
s bílým psem, který je poctou tramp-
ským písním a knížkám s indiánskou 
tematikou. Že Radůza trampské a 
country and westernové písně umí, 
víme z posledních dvou desek Wabi-
ho Daňka, na kterých úspěšně hos-
tovala. 

Na rozdíl od Daňka, který jen pře-
zpíval prověřené songy, Radůza si 
složila trampiády vlastní, a stejně 
jako ve všech předcházejících pří-
padech, kdy se potřebovala trefit do 
některého stylu, to provedla doko-
nale. Totéž platí o interpretaci, takže 
vsadím boty, že nejeden starý tramp 
bude přednesené písně (slyšeli js-
me Johna Wooda, Kéž vrátí se z hor, 
Někdy nastane čas a Tam za Cukro-
vou horou) považovat za prvorepub-
likové songy a dušovat se, že se dříve 
zpívaly u osadních ohňů. 

Jen u posledně jmenované, v ame-
rickém originále Big Rock Candy 
Mountain, bude tvrdit, že český text 
napsal Jan Werich. Napsal, jmeno-
val se Tam za tím mořem piva, ale 
Radůza si ho předělala, a rozhodně 
není horší. Což je jen další potvrzení 
toho, že písničkářka, která se může 
měřit s Bobkem, Daňkem nebo 
Werichem, nikdy neudělala špatný 
tah.  Milan Zeibert     

Radůza: písničkářka, která 
nikdy neudělala špatný tah

200 m: 21,48 Petr Daněček 2006, 
21,91 Tobiáš Dvorský 2017, 21,92 
Petr Svoboda 2004, 22,13 Jiří Sýko-
ra 2014, 22,0 Zdeněk Staněk 1974, 
22,31 Ondřej Sobotka 2011, 22,40 
Pavel Bátor 2006, 22,41 Jaroslav 
Růža 2002, 22,41 Martin Hošek 
2007, 22,3 Pavel Beroun 1994

Trochu jiný pohled nabízejí tabulky 
ženské, které nemají jednoznačnou 
premiantku. Mezi nejrychlejšími na 
obou sprinterských tratích se zástup-
kyně zlaté éry devadesátých let Petra 
Tomanová a Lucie Sichertová (obě 
se shodným nejrychlejším časem 
na stovce), doplňované Markétou 
Vaňkovou, prolínají se současnou 
generací v podání Báry Doležalo-
vé (nejlepší na 200 m) a Veroniky 
Janíčkové, mezi něž jako solitérky 
vstupují Petra Ludanyiová (oba časy 
z roku 2002), Pavla Karasová (1988 
– 89) a na stovce také Bohunka Krš-
ková, jejichž 12,7 s z r. 1959 je nej-
starším sprinterským zápisem vůbec. 
Ještě při oslavách padesáti let třebíč-
ské atletiky v r. 1969 to byl okresní 
rekord, zatímco na dvojnásobné trati 

kralovala Božena Brabencová časem 
27,1 s z r. 1966. Ta se však v nejlep-
ší desítce neudržela, stejně jako v té 
době nejrychlejší muži: Vladimír 
Hašek se stovkou za 11,0 s z r. 1954 
a Karel Turek s dvoustovkou za 22,5 
s zaběhnutou v r. 1967.  

100 m: 12,51 Petra Tomanová 
1996, 12,51 Lucie Sichertová 1998, 
12,53 Bára Doležalová 2014, 12,71 
Markéta Vaňková 1998, 12,5 Pavla 
Karasová 1988, 12,85 Petra Luda-
nyiová 2002, 12,7 Bohunka Krško-
vá 1959, 12,92 Monika Sedláčková 
2010, 12,94 Pavla Kosielská 2017, 
13,02 Kristýna Gallová 2016 

200 m: 25,29 Bára Doležalová 
2014, 25,33 Petra Ludanyiová 2002, 
25,2 Lucie Sichertová 2001, 25,7 
Petra Tomanová 1995, 25,87 Veroni-
ka Janíčková 2014, 26,06 Pavla Kara-
sová 1989, 26,35 Kristýna Všeteč-
ková 2018, 26,41 Markéta Vaňková 
1998, 26,67 Klára Vejmelková 2012, 
26,69 Miriam Dušková 1996

 Milan Zeibert 

Společnost OSC, a.s., předala v 
polovině prosince Domácímu hos-
pici sv. Zdislavy Třebíč finanční dar 
ve výši 100 tisíc korun. Navázala tak 
na předchozí dary v souhrnné výši 
200 tisíc korun a stala se jedním ze 
zásadních partnerů hospice. Setká-
ní se zúčastnili za Oblastní charitu 
Třebíč zástupci služby Eva Vráblová 
a primář MUDr. Ladislav Kabelka, a 
za štědrého dárce předseda předsta-
venstva Jindřich Kysela.   

Cílem prvotního kontaktu v roce 
2016 bylo vyjádření uznání zaměst-
nancům hospice za jejich práci a pří-
stup ke klientům. Aktuálně zástupce 
společnosti vyjádřil respekt k dyna-
mickému rozvoji služby a ke kom-
plexnosti pokrývající všechny aspek-
ty paliativní péče. 

„Oceňuji prvotřídní profesionální 
přístup všech pracovníků i dynami-

ku, se kterou se služba rozvíjí. Vzhle-
dem k tomu mě nepřekvapuje obrovský 
zájem ze strany veřejnosti o její využi-
tí. Je nám ctí tímto způsobem pomoci a 
službu podpořit,” komentoval dar Jin-
dřich Kysela. 

Zástupci hospice ocenili přístup 
a lidský zájem dárce o činnost stře-
diska. „První setkání bylo na úrovni: 
dárce a obdarovávaný. Nyní šlo o veli-
ce milé, až přátelské setkání, které pro 
nás bylo obohacující, mimo jiné, díky 
diskuzi o personalistice, přístupu ke 
kolegům i o jednání s klienty. Podob-
né setkání je pohlazením, nejen proto, 
že někdo finančním darem ocení naši 
činnost,” uzavřela setkání Eva Vráb-
lová. Domácí hospic sv. Zdislavy 
Oblastní charity Třebíč poskytl své 
služby v roce 2018 více jak 200 kli-
entům.   -zt-

HOSPIC OBDRŽEL významnou finanční injekci.  Foto: archiv hospice

Hospic obdržel dar


