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Třebíčské noviny

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
 - Klubovna u rybníka „Babák“, 
kontakt Ing. Ladislav Tomáš, 

tel : 776 143 134

2. 11. 2019 Vysočinou k Tel-
či, turistický pochod v Telči, start 
v sokolovně, trasy 12, 16, 35 a 55 
km. Letošní trasy vedou na Kláto-
vec, samotu Rusko, Studenou, Brad-
lo, Dobrou Vodu a Krahulčí. Mož-
nost přespání, večer zábava. Odjezd 
z Třebíče auty, nebo vlakem v 6.10 
/ autobusem v 7.20 (vždy přes Jih-
lavu), přímým autobusem v 9.55. 
Návrat z Telče autobusem v 17.15.

3. 11. 2019 Cestou Jana Hvězdy z 
Vícemilic, turistický pochod v Telči, 
start v sokolovně, trasy 10, 20, 21, 
24, 28, 29 s cílem v Jihlávce (zajištěn 
odvoz do Telče), 37 a 50 km s cílem 
v Telči. Trasy vedou na Štramberk, 
Javořici, Studánku Páně, Velký paře-
zitý rybník, Roštejn. U Boru opé-
kání buřtů. Odjezd z Třebíče auty 
nebo autobusem v 7.20 (přes Jihla-

vu), 9.55 (přímý) nebo přespání ze 
soboty. Návrat autobusem v 16.30, 
17.15.

9. 11. 2019 Moravské Budějovi-
ce - Sv. Vít - Horní Lažany - Babi-
ce - Kojetice (14 km), možnost pro-
dloužení: Mastník - Třebíč, MHD 
Za Rybníkem (+8 km). Občerstvení 
na Sádku. Odjezd z Třebíče vlakem 
z hl. n. v 8.34 / autobusem z AN v 
8.45 nebo ze Starče v 9.27. Návrat 
vlakem z Kojetic v 16.21 nebo pří-
chod do Třebíče.

15. - 17. 11. 2019 Za posled-
ním puchýřem, významná turis-
tická akce na ukončení sezóny letos 
v Olomouci. PÁ: odjezd z Třebíče 
do Přerova, vycházka přes Ornito-
logickou stanici, NPR Žebračka, zá-
mek Čekyně do Brodku u Přerova 
(11 - 21 km), přejezd do Olomouce, 
prohlídka památek, ubytování. SO: 
na trasy pořadatelů, večer slavnostní 
ukončení srazu se zábavou. NE: tra-

sa Po stopách historie Olomouce. 
Každý si vyřídí přihlášku (ubytová-
ní, strava) na www.puchyrolomouc.
cz. Odjezd vlakem v PÁ z Třebíče hl. 
n. v 5.20 / z Boroviny v 5.02. Návrat 
vlakem v NE z Olomouc (jezdí kaž-
dé dvě hodiny.

23. 11. 2019 Po stopách armád-
ního generála Ludvíka Svobody, 
turistický pochod, start v Trnavě 
od 7.00 hod. Do Trnavy 5 km pěš-
ky z Třebíče nebo autobusem v 8.45 
z AN. Trasa 15 km Trnava - Přec-
kov - Kuchyňka - Hroznatín - Rudí-

kov - Trnava. Opékání buřtů na 
Kuchyňce, v Hroznatíně prohlídka 
rodného domu L. Svobody a vzpo-
mínkový akt. Možnost zkrácení - vla-
kem / autobusem do nebo z Rudíko-
va. 

30. 11. 2019 Vladislav - Hlubo-
ček - údolím Markovky - Dobrá 
Voda - Kožichovice – Lorenzovy 
sady - Lísčí - Třebíč, náměstí (10,5 
km). Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. 
v 8.39 / z Boroviny v 8.26. Příchod 
do Třebíče. -zt-

Turistika

Procházka jednotlivými atletický-
mi disciplínami započatá na stránkách 
Třebíčských novin na počátku tohoto 
roku je u konce. Zakončíme ji víceboji 
považovanými za královské disciplíny, 
což v Třebíči platí obzvlášť. 

Vždyť desetibojařské tabulky vede 
juniorský mistr světa a mistr Evropy 
do 22 let v této disciplíně Jiří Sýkora a 
čtvrtý je mistr Evropy v běhu na 60 m 
překážek Petr Svoboda. V čele sedmi-
bojařských je zase mistryně ČR v běhu 
na 400 m př. Lucie Sichertová. 

Ale i na dalších místech se setkáváme 
se jmény, která už známe z předcho-
zích dílů našeho seriálu. Kdybychom 
si udělali žebříček podle počtů zápisů v 
jednotlivých disciplínách (včetně těch, 
které nejsou součástí vícebojů), bylo 
by pořadí mezi muži následovné: 10 
disciplín má Sýkora (přitom je nejlep-
ší v tyči a v dálce), 7 Kliner a P. Svobo-
da (první na 110 m př.), 5 Růža (400 
m a 400 m př.), 3 Chyba a D. Veselý a 
2 Kratochvíl (trojskok). 

Mezi ženami by to dopadlo tak-
to: 9 Sichertová (400 m, 800 m, 400 
m př.) a Ludanyiová (koule, oštěp), 
6 Doležalová (200 m) a Skorocká, 5 
Mandátová (3000 m př. a tyč), 4 Sed-
láčková, 3 Procházková, 2 Mičková 

(trojskok) a 1 Divišová. 
Nejstarším zaznamenaným výkonem 

je ručně měřených 6 106 bodů Ladi-
slava Diviše z poloviny sedmdesátých 
let, jehož z desetibojařského trůnu o 
jedenáct let později sesadil Ivan Tro-
jan. Oba si za svoje výkony vyslouži-
li medaile z MČR. Jestliže dnes už 
bohužel zemřelý Diviš jako první pře-
konal šestitisícibodovou hranici, Tro-
jan byl první sedmitisícový. 

Přes tuto metu se po roce 2000 pře-
houpli tři svěřenci Pavla Svobody. 
Dnes už se zapomíná, že Petr Svoboda 
byl dlouho desetibojařem, který ještě 
v r. 2002 vyhrál MČR juniorů v sed-
miboji v hale. Porazil tehdy zdravotně 
indisponovaného Jiřího Klinera, jehož 
pak zdraví zradilo i při MS juniorů v 
Kingstonu, kde desetiboj nedokončil. 

Ze stejného roku pochází Svobo-
dovo maximum v mužském deseti-
boji (tehdy se od juniorského lišil jen 
jinou váhou koule). Kliner ho dosáhl 
při mistrovství Moravy a Slezska, které 
jako osmnáctiletý vyhrál. Jeho 7 070 
bodů bylo ten rok sedmým nejlepším 
výkonem v republice, zatímco Petro-
vých 7 018 z mítinku ve slovinském 
Mariboru bylo výkonem devátým. 
Oba dva překonal o dvanáct let pozdě-

ji Jiří Sýkora. 
Podařilo se mu to nedlouho před-

tím, než se v Eugene stal juniorským 
mistrem světa. Byl totiž nominován do 
mužské reprezentace, která bojovala na 
Madeiře v Evropském poháru ve více-
bojích, a při svém prvním mužském 
desetiboji se výkonem 7 927 b. přib-
lížil k hranici osmi tisíc bodů. Tu zdo-
lal až v dresu pražského Olympu a jeho 
současným maximem je 8 121 b. 

Z  Götzisu v r. 2016, což byl teh-
dy druhý nejlepší výkon v ČR. Z řa-
dy známých jmen v desetibojařských 
tabulkách se vymyká jméno Michal 
Svoboda. Jedná se o syna Pavla Svo-
body, který se stal členem třebíčské-
ho oddílu vzápětí poté, co v něm jeho 
otec zahájil veleúspěšnou trenérskou 
dráhu. Michal v té době studoval vyso-
kou školu a atletice se už nevěnoval 
naplno. O to víc zaslouží jeho výkon 
uznání. 

Ženským tabulkám zaslouženě kra-
luje Lucie Sichertová. K jejím 4 900 
bodů se přiblížila jen Petra Ludanyio-
vá, která Luciinu dráhu napodobila i 
v tom, že také odešla do brněnského 
ACP Junior (dnes Olymp). Ivu Sko-
rockou zavedlo vysokoškolské stu-
dium naopak do Slavie Praha, ve své 

poslední třebíčské sezoně v r. 1997 
však dosáhla výkonu, který zatím odo-
lal i nejlepším závodnicím posledních 
let včetně Báry Doležalové a Renaty 
Procházkové. 

Ve spodní polovině tabulek stojí za 
zaznamenání dva zápisy z druhé polo-
viny osmdesátých let. Postaraly se o ně 
Radka Divišová (stejně jako Ladislav 
Diviš pocházející z kněžické atletické 
odnože) a Hana Nováková, která byla 
tehdy po řadu sezon nejspolehlivější 
závodnicí ženského družstva.

Desetiboj mužů: 7 927 Jiří Sýko-
ra 2014, 7 070 Jiří Kliner 2002, 7 028 
Ivan Trojan 1985, 7018 Petr Svobo-
da 2002, 6 106 Ladislav Diviš 1986, 6 
013 Jaroslav Růža 2001, 5 997 Jan Kra-
tochvíl 1996, 5 907 Josef Chyba 2009, 
5 725 Michal Svoboda 1999, 5 468 
David Veselý 2009

Sedmiboj žen: 4 900 Lucie Sicher-
tová 2000, 4 829 Petra Ludanyiová 
2004, 4 664 Iva Skorocká 1997, 4 528 
Bára Doležalová 2014, 4 284 Renata 
Procházková 2017, 3 888 Radka Divi-
šová 1987, 3 818 Monika Sedláčková 
2013, 3 529 Petra Mandátová 2009, 3 
182 Hana Ludesová 1986, 3 176 Iveta 
Mičková 2000 Milan Zeibert

Od Achilla k Spartakovi 1919 – 2019: 
Třebíčští vícebojaři století

Bronzovými medailemi z mistrovství České 
republiky zakončili hráči Třebíče Nuclears sérii 
podzimních vrcholných turnajů v mládežnic-
kém baseballu. Poslední hrací víkend patřil hned 
třem věkovým kategoriím.

Nejúspěšnější byli starší žáci do jedenácti let, 
kteří v domácím prostředí třebíčského areálu Na 
Hvězdě dokázali v souboji o třetí příčku porazit 
Sabat Praha jednoznačně 19:9. „Náš cíl pro tur-
naj byl jasný – medaile!“ říká hlavní trenér žáků 
Jozef Libiak.

Kadeti do 15 let absolvovali český šampio-

nát v Praze. Přestože tým prohrál všechna utkání, 
hlavní trenér Pavel Jozek byl s výkonem svých svě-
řenců spokojený. 

„Ostudu jsme rozhodně neudělali, spíše naopak. 
Všechna utkání jsme se dokázali držet velice blízko 
výhře. Do poslední směny jsme měli v každém zápa-
se šanci na vítězství. Bohužel ale nepřišel důležitý 
odpal, nebo se nám nepodařilo udržet těžce vybudo-
vaný náskok. Během celého turnaje jsme třikrát pro-
hráli o jeden bod a jednou o dva body,“ shrnul účin-
kování kadetů na mistrovství Jozek.

Mladší žáci do devíti let na mistrovství ČR 

v Blansku suverénně vyhráli základní skupinu. 
Pak ale ve vyřazovacích bojích narazili na silný 
domácí tým, kterému podlehli po boji 0:4. Olym-
pii Blansko nedokázal na cestě k titulu zastavit ani 
žádný jiný celek. Na Třebíč zbyla v konkurenci 
16 nejlepších týmů konečná osmá příčka. „Všich-
ni hráči předváděli během sezóny výborné výkony 
a jsem ráda, že jsem je mohla vést. Během těžkých 
zápasů na mistrovství jsme načerpali spoustu zkuše-
ností. Ozdobou naší hry byl dvojaut v podání Davi-
da Sobotky a Vojty Příhody proti Blansku,“ chválí 
mladší žáky hlavní trenérka Míša Hobzová.   -zt-

Baseballisté zakončili sezónu medailově


