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Se dvěma favority odjížděli atle-
ti Spartaku Třebíč na MČR juniorů a 
dorostu: překážkář Ondřej Veselý ve-
dl republikové tabulky, Michal Krátký 
byl na stejné trati třetí. Oba zvítězili ve 
svých rozbězích, když si oba zlepšili 
osobní maxima, a do finále postoupi-
li opět z první a třetí příčky. Zde však 
došlo k velkému překvapení: Michal, 
kterého trénuje Jiří Kliner a který je 
už od loňské sezony Ondrovým pře-
kážkářským stínem, v rozhodujícím 
závodě zvítězil, zatímco Ondřej, svě-
řenec Josefa Vomely, si doběhl pro 
stříbro. Oba se opět výrazně zlepšili, 
takže vítězný Krátký má za čas 52,35 
s splněné limity na juniorské MS v 
Nairobi i ME v Tallinu, druhý Vese-
lý časem 52,47 s splnil limit pro ME. 
V okresních historických tabulkách 
je před nimi už pouze čtvrtý z ME do 
22 let v Erfurtu, Jaroslav Růža, který 
před odchodem z Třebíče dosáhl času 
50,58 s.  

Oba pak v závěru tropického odpo-
ledne na kladenském Sletišti společ-
ně s Kryštofem Průšou a Adamem 
Trojanem zaběhli štafetu 4 x 400 m za 
3:18,10 min, čímž přidali do svých sbí-
rek stříbro, protože rychlejší byla jen 
Slavia Praha v čase 3:17,94 min. Kro-
mě medaile z MČR juniorů si úspěš-
né kvarteto připsalo i okresní rekord 
dospělých, když o víc než o vteřinu 
překonalo deset let starý výkon čtveři-
ce Růža, Hošek, Chyba a Sýkora. 

Čtvrtou medaili pro třebíčské barvy 
vybojovala oštěpařka Denisa Zahrád-

ková, která se v soutěži dorostenek 
výrazně zlepšila a za výkon 43,00 m 
si zasloužila bronz. Těsně pod stup-
ni vítězů zůstal hned dvakrát Adam 
Havlíček, čtvrtý v tyči, kde o medaili 
přišel jen kvůli většímu počtu oprav, 
než měl třetí Hajzler, a také ve výš-
ce, kde mu nestačil ani nový osobní 
rekord. Podobně skončila jen několik 
centimetrů od medaile Eva Remešo-
vá v hodu diskem. Za výkony podané 
v úmorném vedru je třeba pochválit i 
další, především ty, kteří si i v takových 
podmínkách zlepšili osobní rekordy: 
Kryštof Průša na stovce jednou a na 
čtyřstovce dokonce dvakrát a Jakub 
Janeček v hodu kladivem.  

Z výkonů závodníků a závodnic 
Spartaku Třebíč na MČR juniorů 
a dorostu v Kladně: Junioři: 100 
m: 17. Průša 11,42 (os. r.). 200 m: 9. 
Kühwegová 25,64.  400 m: 7. Průša 
50,24 (os. r.), (v rozběhu 50,87) - 13. 
Kühwegová 60,60. 100 m př: 12. Vše-
tečková 15,30. 400 m př: 1. Krátký 
52,35 (os. r.), (v rozběhu 53,75 os. r.), 
2. Veselý 52,47 (os. r.), (rozběhu 53,56 
os. r.). 4 x 400 m: 2. Krátký Veselý 
Trojan Průša 3:18,10. Výška: 14. Vše-
tečková 154. Dorost: 800 m: 9. Trojan 
2:02,03. 100 m př: 23. Zahrádková 
15,62. Tyč: 4. Havlíček 443. Výška: 4. 
Havlíček 196 (os. r.). Kladivo: 8. Jane-
ček 49,81 (os. r.). Disk: 12. Havlíček 
40,86 – 4. Remešová 34,96. Oštěp: 
14. Havlíček 42,92 - 3. Zahrádková 
43,00 (os. r.), 8. Remešová 39,30 m.

 Milan Zeibert

Po vydařeném loňském 34. roční-
ku Kaláb Jihomoravské Triatlonové 
Ligy ze strany závodníků oddílu triat-
lonu TJ Spartaku Třebíč odstartoval 
v sobotu 29. května 2021 její jubilejní 
35.ročník. A to Xterrou v Jedovnici v 
okolí rekreačního centra Autocampu 
Olšovec. Na start závodu o objemech 
300 m plavání, 16 km jízdy na hor-
ském kole a závěrečného 4 km dlou-
hého běhu se postavila ne celá stovka 
závodníků.

Závod začal plaváním výstřelem ve 
14 h v 15ti stupňové vodě, následují-
cí cyklistická část byla náročná kvůli 
místy rozblácené trati a závěrečný běh 
hlavně rozhodl o pořadí závodu. Mezi 
muži zvítězil Jan Odehnal /53:39 min/ 
a mezi ženami Šárka Půstová /1:00,53 
h/. Na stupně vítězů se z třebíčské-
ho TT oddílu prosadili v kat. doros-
tu 16-17 let Jakub Auf /59:19min/, 

mezi ženami 20-29 let Jana Jeřábková 
/1:08,51h/ a v mužích 60+ Petr Mejz-
lík /1:13,51h/- všichni shodně na dru-
hém místě.

V úvodu předešlého ročníku 2020 se 
prosadili v celkovém hodnocení seri-
álu na stupně vítězů hned tři závodní-
ci třebíčského TT oddílu. V kategorii 
žen 20-29 let zvítězila Jana Jeřábková, 
ve stejné kategorii mužů Martin Man 
obsadil 2. místo a stejné pořadí patřilo 
v kat.M60+ Petru Mejzlíkovi. Do cel-
kového pořadí se započítávaly 4 nej-
lepší výsledky z 5 uskutečněných závo-
dů.

Kaláb JM TT Liga pokračuje za 
měsíc ve Žďáru nad Sázavou, následu-
jí Hostěrádky-Rešov, Brno-přehrada a 
závěrečný závod s vyhlášením výsled-
ků seriálu bude stejně jako vloni v říjnu 
ve Sportareálu Družstevní v Brně-Řeč-
kovicích.  -zt-

V Jedovnici uspěl Petr Mejzlík

Krátký mistrem republiky

Tereza Neumanová míří na olympiádu
(Dokončení ze str. 18)

To bude mezník?
Jsem připravená na obě varianty. 

Spíš počítám s tou opačnou, takže 
nebudu zklamaná. Když to neklapne, 
mám připravený náhradní program. 

To nebudou žádné závody?
Máme závodní program i tak.

Co vlastně cyklistka musí udělat 
pro to, aby byla ve špičce?

Hlavně hodně trénovat na kole. Sil-
niční cyklistika je vytrvalostní sport, 
přes zimu máme soustředění, kdy trá-
víme v sedle čtyři pět hodin. Nemine 
nás posilovna, a pokud chce člověk 
uspět, musí dělat něco navíc. 

Bolí vás někdy svaly, po tolika 
hodinách na kole?

Únavu cítím, ale člověk si na ni tak 
zvykne, že ji ani nevnímá. Je to něco 
jiného, než když jde člověk na kolo 
jednou za půl roku. 

Mají ženy nějaká speciální sedla?
Dneska si může každý vybrat, které 

mu sedí. 

K cyklistice jste inklinovala od 
dětství?

Ke sportu mě od malička vedli rodi-
če. Provozovala jsem snad všechny 
dostupné sporty. Nakonec zvítězi-
la cyklistika, to bylo někdy kolem 16 
let. Do té doby jsme to kombinovala 
s běžeckým lyžováním. Od osmnácti 
se věnuji jenom cyklistice. 

Takže vás nelákaly v zimě zimní 
olympijské hry a v létě letní?

Nemůžu říct, že by pro mě olym-
pijské hry byly top. V cyklistice je to 
jeden závod za čtyři roky a jsou větší 
cyklistické závody, než je olympiáda. 
Alespoň pro mě. Je to super, být na 
olympiádě, ale není to pro mě stěžejní. 
U cyklistů to není jak třeba u atletů. 

Když už má člověk od závodů vol-
no, co dělá?

Každý to má nastavené jinak, je to 
na každém, jak ho využije. 

A hlídat si životosprávu?
To samozřejmě musíme, je to pro 

mě běžná záležitost. 

Nemusíte po Vánocích shazovat 
kila?

(smích) To určitě ne. Že bych při-
brala deset kilo a pak je shazovala, to 
ne. 

Také se bouchá po závodě na 
stupních vítězů šampaňské?

To má každý závod jinak, jsou tam i 
finanční odměny, ale zase tolik závo-
dů jsem zatím nevyhrála. 

V mužské cyklistice jsou na stup-
ních vítězů modelky, je to v ženské 
cyklistice v opačném gardu?

(smích)

Máte cíl, kterého byste chtěla 
dosáhnout?

Chtěla bych se zlepšovat, ale cíl si 
stanovovat nechci. Když má člověk 
jeden cíl a ten si splní, co pak.

Ovlivňuje sport váš soukromý 
život?

Musí se tomu přizpůsobit. Studuji 
v Praze na pedagogické fakultě obory 
tělocvik a občanskou nauku. Musím 
přiznat, že on-line výuka mi vyhovo-
vala. Teď je to horší, takže si studia 
prodloužím o jeden rok, abych vše 
zvládla. 

A co po skončení kariéry?
Rozhodně se chci ještě několik let 

věnovat cyklistice a pak asi zůstanu 
u sportu. U cyklistiky, ale to je ještě 
daleko. 

Takže do kdy cyklistky jezdí?
Klidně do čtyřiceti. Takže mám 

před sebou ještě spoustu závodů. 

V Třebíči se ještě někdo věnuje 

cyklistice jako vy?
Obě sestry, zejména ta nejmladší.

Sledujete i ostatní sporty?
Občas sleduji lyžování, biatlon, ale 

rozhodně sportovní pořady třeba 
v televizi nevyhledávám. Podívám se 
na mužskou cyklistiku. 

Dá se z toho něco okoukat?
Dá se něco okoukat, ale závod je ně-

co zcela jiného.

Jsou i v ženské cyklistice třeba 
hromadné pády? A co sjezdy?

Taky, a to člověk nemůže ovlivnit. 
Pokud jde o sjezdy, ty k závodům pat-
ří, to člověk strach nemá. 

A jak se jede v ženském pelotonu?
To je srovnatelné s mužským, jen 

v sedlech sedí ženy.

Šňůru mládežnických baseballo-
vých pohárů uzavřely turnaje mlad-
ších žáků do devíti let a juniorů do 
18 let. Mladí hráči Třebíče Nuclears 
tentokrát nenavázali na úspěchy 
svých klubových kolegů z předcho-
zích akcí a další medaile do sbírky 
nepřidali. 

„V semifinále ani v utkání o třetí 
místo jsme se neprosazovali na pálce, 
nechávali jsme spoustu bodů na metách 
a navíc jsme v obraně vyrobili hodně 
chyb. Takže jsme na medaile nedosáh-
li. Pozitivní je zjištění, že dokážeme 
být konkurenceschopní i finalistům,“ 
vyjádřil se asistent trenéra mladších 
žáků do devíti Tomáš Kliner. 

Mezi oceněnými měla Třebíč 
zastoupení alespoň díky Adrianovi 
Batorovi, který byl vyhlášen nejlep-
ším pálkařem turnaje.

„Jsem moc rád, že na turnaji před-
vedli skvělé výkony mladší hráči patřící 
ještě mezi kadety do 15 let, což je velký 
potenciál pro klub. Bohužel nám stá-
le ještě chybí koncentrace v důležitých 
momentech,“ konstatoval Jan Gregor, 
trenér juniorů.   -zt-

ADRIAN BATORA z Třebíče byl 
vyhlášen nejlepším pálkařem.
 Foto: Olga Batorova

Adrian Batora se stal 
nejlepším pálkařem poháru


