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Aktuality

Třebíč – město vícebojařů (2)
Na první červnový víkend bylo do
Třebíče přiděleno mistrovství ČR
ve všech věkových kategoriích. I
když hrozí, že šampionát, při němž
se bude bojovat o limity na OH v
Tokiu, bude bez diváků, pořád stojí
za to připomínat si nejlepší vícebojařské výkony z více než stoleté historie třebíčské atletiky.
V minulém čísle jsme se dostali až
do roku 1991, kdy atletický oddíl
opustil stadion pod Kostelíčkem,
aby se v následujícím dvacetiletí
výkonnostně výrazně posunul mimo
jiné i díky lepším podmínkám na
dnešním městském stadioně.
Jestliže až do konce osmdesátých
let se ženskému víceboji věnovalo jen minimum třebíčských atletek
(Hana Ludesová v r. 1986 dosáhla
v sedmiboji výkonu 3182 b., Radka Divišová o rok později 3888 b.),
následující desetiletí bylo ve znamení ženské atletiky včetně její královské disciplíny. Není náhoda, že nejlepšími vícebojařkami se staly dívky,
které vynikly i jako specialistky.
Konkrétně jde o překážkářky Lucii
Sichertovou (4900 b. z r. 2000) a Ivu
Skorockou (4664 b. z r. 1997), které patřily k republikové špičce nejen
nad překážkami, ale i ve víceboji.
Zatímco jako překážkářky byly na
MČR několikrát medailově úspěšné, při vícebojařských šampionátech
atakovaly stupně vítězů marně.
Naopak při mistrovstvích Moravy a
Slezska se prosadily několikrát, nejvýrazněji v sezoně 1997, kdy v zimě
Iva vyhrála MMS v pětiboji v hale
a Lucie v létě ovládla MMS v sed-

Aukce se uskuteční

Záměr prodeje stavebních pozemků v lokalitě Za poliklinikou v Třebíči
formou elektronické aukce doporučila rada města zastupitelstvu. Město
nabídne 42 parcel. Starosta Pavel Pacal
připomněl, že se aukce měla uskutečnit již v březnu. Kvůli pandemické situaci i velkému počtu zájemců se neuskutečnila.
„Aukce připravujeme na dobu sedmi
dnů v odpoledních hodinách i o víkendu.
Lidé se mohou o parcelu ucházet z domova při složení jistiny. Každý zájemce může získat pouze jeden pozemek,“
nastínil Pacal.
Cena pozemků o velikosti v rozmezí
619 až 892 metrů čtverečních se pohybuje v ceně od 1,13 do 1,62 mil. Kč.
Online aukce, které schválilo zastupitelstvo, se uskuteční od 19. do 25. května.
–zt-

miboji. Jejích 4900 bodů je dodnes
ženským okresním rekordem.
Z mužů se v tomto desetiletí do
desetibojařských tabulek zapsal jen
skokanský samorost Jan Kratochvíl,
který při Třebíčských vícebojích v r.
1996 dosáhl výkonu 5997 bodů, což
tehdy znamenalo po Ivanu Trojanovi
a Ladislavu Divišovi historicky třetí
nejkvalitnější desetiboj.
Dodnes se můžeme ptát, kam by
to mimořádný talent dotáhl, kdyby
u atletiky vydržel do podzimu 1998,
kdy se v Třebíči objevil trenér Pavel
Svoboda. Prvními vlaštovkami úspěchů nové tréninkové skupiny byly
výkony jeho syna Michala, který v r.
1999 předvedl desetiboj za 5725 b.,
a svěřenkyně Ivety Mičkové, která o
rok později dala v sedmiboji 3176 b.
Ve stejnou dobu se v mládežnických kategoriích začala objevovat
jména později nejúspěšnějších Svobodových svěřenců: v r. 1999 přivezl
žák Jiří Kliner stříbro z MČR v devítiboji, o rok později získal republikové medaile stejné hodnoty v kategorii dorostu nejprve v sedmiboji v
hale a následně i v desetiboji, aby v
r. 2001 obě pozlatil, přičemž v obou
závodech sehrál roli opakovaně stříbrného Petr Svoboda.
V témže roce také Kliner zaznamenal první mezinárodní úspěch, když
na MS do 17 let v Debrecenu skončil v osmiboji osmý. O rok později na MS juniorů v Kingstonu desetiboj pro zranění nedokončil, navíc
pro zdravotní indispozici musel přepustit český mistrovský titul v hale
Petru Svobodovi. Zahojil se alespoň

halovým i letním mužským titulem
mistra Moravy a Slezska, přičemž víc
než prvenství znamenalo tehdejších
7070 bodů z Třince okresní rekord v
desetiboji, který pak vydržel víc než
deset let.
Další Jirkovu vícebojařskou kariéru zhatilo zranění, jako vrhač je však
oporou prvoligového družstva Spartaku i dnes. Do historických tabulek
promluvil i Petr Svoboda, který se se
7018 body zařadil za Trojana na třetí příčku, když už o rok dříve dosáhl
Jaroslav Růža 6013 bodů, čímž byl
pátý za Divišem. Do desítky nejlepších do konce desetiletí pronikli ještě Josef Chyba s 5907 a David Veselý
s 5468 body, oba v r. 2009.
Chyba, který vyrůstal ve stínu tria
Kliner, Svoboda, Růža, uspěl jako
vícebojař při halovém MČR dorostu v r. 2006, kde skončil třetí. Veselý
jako jediný z těchto závodníků nebyl
členem Svobodovy tréninkové skupiny, ale svěřencem Josefa Vomely.
Poslední slovo bude opět patřit ženám: v r. 2004 získala členka
Svobodovy stáje Petra Ludanyiová stříbrnou medaili na MČR juniorek v sedmiboji a její výkon 4829
bodů ji dodnes řadí na druhou příčku dlouhodobých ženských tabulek.
Do jejich první desítky se v r. 2009
s 3529 body prosadila také Petra
Mandátová, trénovaná Jaroslavem
Bohutínským.
Největším dosavadním úspěchům
třebíčského víceboje se budeme
věnovat v příštím pokračování.
Milan Zeibert

Výzva: Pošlete nám svůj příspěvek na téma:

Moje první zaměstnání

Vstup do zaměstnání je bezesporu významnou událostí v životě každého
z nás. A na první práci se nezapomíná stejně, jako se nezapomíná na první
lásku. Nebo ne?
Zkuste si vzpomenout na vaše první zaměstnání. Ne na brigádu o školních prázdninách, ale na opravdové zaměstnání, kterým jste nadobro vstupovali do celoživotního „pracovního procesu“.
Byla to pro vás velká změna, když jste přišli ze školního či učňovského
prostředí? Jaké to bylo, kde a kdy? Co pro vás bylo nejobtížnější? A jak vás
ostatní pracovníci přijali? Byli vstřícní, přátelští, nebo přezíraví, bez zájmu,
či zkoušeli, co vydržíte? A jak vám dlouho trvalo, než jste se zapracovali?
Máte na své kolegy nějakou pěknou vzpomínku? Nebo na někoho, kdo
se vás ujal? Prostřednictvím vaší vzpomínky můžete i bývalým spolupracovníkům poděkovat či jim něco vzkázat.
Své příspěvky, které budou otištěny v Jihlavských listech, pište na adresu klukan@jihlavske-listy.cz nebo pošlete na Jihlavské listy, Fritzova 34,
586 01 Jihlava.
-pk-

Služby LSPP stomatologické na KVĚTEN 2021
sobota, neděle, svátek: 9-12 hodin

1. 5. Sobota
2. 5. Neděle
8. 5. Sobota
9. 5. Neděle
15. 5. Sobota
16. 5. Neděle
22. 5. Sobota
23. 5. Neděle
29. 5. Sobota
30. 5. Neděle
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MUDr. Machová Eva
MUDr. Machová Eva
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Městská knihovna
V úterý 11. května bude
ústřední budova
na Hasskově ulici uzavřena
Důvodem je předem ohlášená
odstávka elektrické energie na ulici
Hasskova v době od 7.30 do 15.30
hodin.
Knihy je možné vracet do žlutého
biblioboxu v průchodu mezi Karlovým a Komenského náměstím.
Provoz knihovny bude obnoven po
zahájení dodávky elektrické energie. Pobočky Modřínová a Borovina jsou v úterý vždy uzavřeny, i zde
je možné vracet knihy do biblioboxů 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Omezení provozu z důvodu
rekonstrukce výtahů
a schodiště v ústřední
knihovně Hasskova
Od června do konce srpna 2021
bude v knihovně omezen provoz
z důvodu rekonstrukce osobního
výtahu a centrálního schodiště.
Pro veřejnost bude vchod z ulice
Hasskova zcela uzavřen. Internetová studovna v přízemí, hudební
oddělení v 2. patře a dětské oddělení ve 3. patře nebudou přístupné.
Dočasný vchod do knihovny
bude otevřen od pondělí 24. května v průchodu mezi Karlovým a
Komenského náměstím schodištěm a výtahem do 1. patra.
Zde budou soustředěny všechny
služby včetně půjčování knih z dětského oddělení, zvukových knih,
hudebních nosičů, dále přístup k
PC, internetu a kopírování.

AKCE KNIHOVNY
AKCE SE KONAJÍ POUZE ONLINE prostřednictvím aplikací MS
Teams, Zoom nebo kanálu YouTube. Bližší informace o připojení jsou zveřejněny na webu www.
knihovnatr.cz. On-line akce se
konají zdarma do odvolání.
ZÁJMOVÉ
VZDĚLÁVÁNÍ
SENIORŮ ON-LINE
Virtuální setkávání v rámci
Zájmového vzdělávání seniorů.
Úterý 4. května, 10 hod., online.
Rychlebské hory / Miluška
Mrvková
Promítání třebíčské cestovatelky
Milušky Mrvkové, která nyní vysílá
svá videa na YouTube jako Babička
Cestovatelka.
Čtvrtek 13. května, 10 hod., online. POZOR! Přesun z úterý 11.
května.
Tomáš Baťa – švec, který obul
celý svět / Eva Hejsková
Připomenutí zajímavého životního příběhu.
Úterý 18. května, 10 hod., online.
Toulky Vysočinou / Eva Bazalová
Druhá půlhodinka, při které
budeme pátrat po obci našeho kraje a osobnosti s ní spojené.

