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V roce stého výročí založení atle-
tického oddílu vstoupil do druhého 
padesátiletí nejstarší nepřerušený 
běžecký závod v našem městě, pod-
zimní Běh Libušiným údolím, jehož 
hlavní kategorie je na památku obě-
tavého atletického činovníka vypsá-
na jako Memoriál Milana Werla. 

Letos v něm uspěli především tri-
atlonisté, když vítězem se stal úřa-
dující Sportovec Třebíče Tomáš 
Kříž před Martinem Hanáčkem. 
Kříž svým časem sice neohrozil 
traťový rekord Michaela Jakůb-
ka (15:30 min), velký respekt však 
zaslouží Hanáček, který běžel jen o 
dvě vteřiny pomaleji než při svém 
vítězství v roce 2003. 

Trať byla sice od té doby nevý-
znamně změněna a částečně vyas-
faltována, přesto je to od závodníka 
nastupujícího v kategorii čtyřicátní-
ků velký výkon. Třetí skončil loňský 
vítěz Ondřej Vrba, jemuž by zopa-
kování vítězného času (16:36 min) 
zaručilo i opakování prvenství, za 
ním doběhl letošní vítěz Velké ceny 
Třebíče Martin Bohuslav. 

Traťový rekord padl v závodě žen, 
který se na trati shodné s mužskou 
běhá teprve třetím rokem. Jeho 
majitelkou je nyní triatlonistka 
Nikola Procházková, která loni 
vyhrála kategorii dorostenek. 

Kromě kvalitně obsazených kate-
gorií dospělých potěšil pořadatele 
z atletického oddílu Spartaku vel-
ký zájem žactva včetně přípravky 
a atletické školky, jíž patřil úvodní 
nesoutěžní běh. Celkem se v Libu-
šině údolí za krásného počasí roz-

loučilo se sezonou 173 běžců a běž-
kyň všeho věku.   

Z výsledků 51. ročníku Běhu 
Libušiným údolím: 

Memoriál Milana Werla mužů 
(4 500 m): 1. Kříž 16:45, 2. Haná-
ček 16:57 (oba Spartak Třebíč), 3. 
Vrba (Sokol Studenec) 17:11. 

Ženy (4 500 m): 1. Procház-
ková (Spartak Třebíč) 18:50, 2. 
Němcová ( Jihlava) 19:20, 3. Vrbo-
vá Komárková (Sokol Studenec) 
20:05. 

Dorostenci (2 200 m): 1. Fučík 
6:39, 2. Michálek 7:14. 

St. žákyně (1 200 m): 1. Fučíko-
vá 4:29, 2. Mezlíková 4:59, 3. Ptáč-
ková 5:32 (všichni Spartak Třebíč). 

Ml. žáci (1 200 m): 1. Krato-
chvíl (Spartak Třebíč) 4:16, 2. Dvo-
řák (ZŠ Náměšť, Husova) 4:22, 3. 
Zásměta (Spartak Třebíč) 4:25. 
Ml. žákyně (800 m): 1. Kučeríko-
vá (Okříšky) 3:09, 2. Neumanová 
3:12, 3. V. Staňková 3:15 (obě Spar-
tak Třebíč). 

Přípravka: St. hoši (600 m): 1. 
Doležal 2:08, 2. Pospíšil 2:09 (oba 
Spartak Třebíč), 3. Kijonka (ZŠ 
Náměšť, Komenského) 2:11. 

St. dívky (600 m): 1. Meschková 
2:05, 2. Radvanová 2:10, 3. Zachová 
2:14 (všechny Spartak Třebíč). 

Ml. hoši (400 m): 1. Horký 1:16, 
2. Dolníček 1:16 (oba Spartak Tře-
bíč), 3. Rous (ZŠ Náměšť, Komen-
ského) 1:17. Ml. dívky (400 m): 1. 
Zábršová 1:17, 2. Mrákotová 1:18, 
3. Vlčanová 1:18 (všechny Spartak 
Třebíč).  Milan Zeibert

Memoriál Milana Werla 

vyhrál letos Tomáš Kříž

Tak jako každý rok byla už tradič-
ně zahájena po jednasedmdesáté 
otužilecká sezóna v neděli 6. října 
proplaváním ponorné říčky Punkvy 
v Moravském krasu. 

Po projití labyrintem chodeb na 
dno propasti Macocha vstoupí 
otužilci do vody, která mívá každo-
ročně 8ºC, a ani letos to nebylo 
jinak.  

Po uplavání 300 metrů v mimo-
řádně čisté vodě, se dostanou 
opět na denní světlo. O tuto akci 

je každoročně velký zájem a počty 
účastníků je nutné redukovat. 

Z třebíčského Klubu ledních 
medvědů se této akce zúčastnili 
čtyři zástupci, pro které to bude na 
dlouhou dobu určitě nezapomenu-
telný zážitek. 

S třebíčskou veřejností se letos 
otužilci setkají opět před vánoce-
mi v sobotu 21. prosince v 13.30 
hodin na obvyklém místě u Finanč-
ního úřadu.  -zm-

Třebíčští otužilci se koupali 
v propasti Macocha

ČTVEŘICE třebíčských otužilců se ponořila do vod Macochy.
 Foto: Dušan Čihák 

Za Českým pohárem v triatlonu 
pro tento rok udělal tečku poslední 
jedenáctý závod v Karlových Varech. 
Úspěchy závodníků oddílu triatlonu 
TJ Spartaku Třebíč na něm podpoři-
ly celkové umístění v hodnocení tri-
atlonových klubů ČR.

Zisk 99 bodů na tomto závodu 
mu vynesl celkové 5. místo mezi 19 
bodujícími kluby. 

Pořadí prvních šesti klubů, které 
jsou v rámci Českého poháru vyhod-
nocovány, je následující: Triathlon 
team Tábor /526 bodů/, Titan Tri-
life Zlín /524/, Konrad Tools Team 
Brno /520/, Triathlon Plzeň /519/, 
TJ Spartak Třebíč /505/ a Loko 
Trutnov /503/. Třebíčský oddíl se 
opět prosadil mezi triatlonové „vel-
moci“. V hodnocení jednotlivců se 
nejlépe umístil Petr Mejzlík. V kate-
gorii mužů nad 60 let obsadil zis-
kem 3867,5 bodu 3. místo za Jose-
fem Mužíčkem /4050/ z Jablonce a 
Zdyňkem Zemanem /3 882/ z Lit-
vínova.

V první desítce v hodnocení kate-
gorií se mezi juniory umístili Lukáš 
Coufal na 4. místě /3420,5/, 6. Ond-
řej Grulich /3400/. Český juniorský 
reprezentant Tomáš Kříž obsadil 11. 
místo /2816/. K výraznému posu-
nu v pořadí mu chyběl 1 bodovaný 
závod /počítaly se  body ze 4 nejlep-
ších výsledků/.

TŘEBÍČŠTÍ ZÁVODNÍCI se v Českém poháru neztratili. Foto: Grulich 

Český pohár v triatlonu skončil

Mezi muži 40-49 let obsadil 7. mís-
to Dušan Procházka /3504,1/. Mezi 
ml. žačkami byla šestá Šárka Krato-

chvílová /2734/, st. žákyně Micha-
ela Mitisková obsadila 5. místo 
/2714/ a  čtvrté dorostence Nikole 

Procházkové /3664/ chybělo pou-
hých 11 bodů k posunu na 3. místo. 
 -zt-


