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3.7.2020 Třebíč - Okřešice - 
dvůr Vartemberk - Čechtín - Smr-
ček - Kouty - Bransouze (18 km). 
Odchod z Třebíče v 7.30 hodin od 
kruhové křižovatky u Billy v Týně. 
Zakončení v Bransouzích u koupa-
liště. Návrat vlakem z Bransouz v 
14.08, 16.08, 18.08.

8. - 11.7.2021 Letní sraz turis-
tů – Liptov, Slovensko. Program s 
poznáváním kulturních a přírod-
ních krás Liptova s bohatým dopro-
vodným programem. Ubytování v 
ATC Bystrina, Demänovská dolina. 
Trasy na Poludnicu, Krakovu hoľu, 
Ďumbier, Demänovskú horu, Sinou, 
přes Naučný chodník Jasná a Pavči-
na Lehota, Ostredok a další. Odjezd 
vlakem z Třebíče ve čtvrtek v 7.08, 
návrat z Liptovského Mikuláše v 
neděli v 7.31.

10.7.2020 Do Horních Radsla-

vic, turistický pochod, start libo-
volný pěšky nebo cyklo, cíl 11.00 - 
16.00 hod. v Horních Radslavicích 
s občerstvením na OÚ. Lze jít 7 km 
z Oslavičky, 7,5 km z Balin, 9 km z 
Měřína, 9 km z Rudíkova, 10,5 km 
z Oslavice, 14 km z Trnavy, 14 km 
z Velkého Meziříčí, 15 km z Dol-
ní Smrčné, 21 km z Třebíče. Dob-
ré spojení: bus Třebíč 8:45, Trnava 
9:00, Rudíkov 9:07, Oslavička 9:11, 
Baliny, rozc. 9:14, Oslavice 9:18, Vel-
ké Meziříčí 9:25, vlak Třebíč 7:15, 
9:15, Dolní Smrčné 7:43, 9:43.

10.7.2020 Bedřichovská pade-
sátka, turistický pochod v Jihla-
vě, start sportovní hala Sokolovská 
122C, trasy pěší 15 - 50 km, cyklo 30 
- 100 km. Odjezd z Třebíče vlakem z 
hl. n. v 6.15, 7.15, 8.50 / z Boroviny 
v 6.18, 7.18, 8.29. Návrat vlakem z 
Jihlavy v 13.43, 14.26, 15.43, 16.26, 
17.43.
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17.7.2020 Po okruhu Václava 
Vlastníka, turistický pochod, start 
libovolný pěšky nebo cyklo, cíl 11.00 
- 16.00 hod. v Hostákově s občerst-
vením od 12.00 hod. Z Třebíče si lze 
zvolit trasy 8,5, 13, 14, 21, 32 a 38 
km. Nebo ze zastávek ČD - Vladislav 
(4 km), Krahulov (16 km), Okříšky 
(22 km), Číchov (27 km), Bransou-
ze (29 km), Dolní Smrčné (31 km), 
Náměšť n/O (18 - 29 km). Návrat z 
Hostákova: 6,5 km do Třebíče, 4 km 
do Ptáčova na MHD , 4 km do Vla-

dislavi na vlak.

24.7.2021 Hvězdicový pochod 
k Leninovi do Budíkovic, turistic-
ký pochod, start libovolný, cíl 10.00 
- 15.00 hod. hospůdka U Lenina, 
Budíkovice. Do Budíkovic např. z 
Třebíče-Týna přes Dubiny 5 km, z 
Boroviny přes Padrtův mlýn a Rače-
rovice 11 km. Pro pohodáře MHD 
z Třebíče Týna v 11.45. Návrat do 
Třebíče z Budíkovic MHD v 11.52, 
17.07 nebo pěšky.

Velmi příjemně dopadlo pro pořá-
dající atlety Spartaku Třebíč mis-
trovství republiky ve vícebojích, kte-
ré proběhlo na městském stadioně o 
prvním červnovém víkendu. Nejen 
že je organizačně zvládli bez problé-
mu, ale hlavně oslavili vítězství své-
ho borce Adama Havlíčka v kategorii 
dorostenců. Svěřenec Jiřího Klinera 
podal vynikající výkon a jeho koneč-
ných 7244 bodů znamená nový kraj-
ský rekord, který byl přesně dvacet 
let v držení jeho trenéra.

Na cestě k prvenství předvedl 
Adam sedm osobních rekordů a osm 
nejlepších výkonů letošního roku. 
První den se zlepšil na stovce, v dál-
ce, ve výšce a v běhu na 400 m, dru-
hý den navázal novými maximy na 
překážkách, v oštěpu i patnáctistovce 
a o jediný centimetr zůstal za svým 
loňským osobákem ve skoku o tyči. 

Právě při ní zahájil svůj vícebojař-
ský finiš, když na osm bodů snížil 
náskok dosud vedoucího Michala 
Járy ze Spartaku Praha 4. V následu-
jícím oštěpu se oba favorité každým 
pokusem přehazovali, a protože 
navrch měl vždy domácí závodník, 
šel před závěrečným během na 1500 

m do vedení. 
V tu chvíli si věřil nejen na vítěz-

ství, ale i na překonání rekordu své-
ho kouče. Patnáctistovku odtáhl na 
čele od startu do cíle a výsledkem 
byl součet o 65 bodů lepší, než měl 
v roce 2001 tehdejší mistr republiky 
Jiří Kliner.

Jeho další svěřenkyně Kristýna Vše-
tečková skončila v sedmiboji juni-
orek těsně pod stupni vítězů, když 
podala sedm nejlepších letošních 
výkonů, přičemž na překážkách, v 
kouli a dálce si vylepšila osobáky, 
na výšce ho vyrovnala. Třetí členka 
Klinerovy stáje Denisa Zahrádková 
obsadila mezi dorostenkami čtrnác-
tou příčku, když se polepšila na pře-
kážkách, dvoustovce a v oštěpu.

Z výsledků MČR ve vícebo-
jích: Dorostenci: 1. Havlíček 7244 
(11,88 – 651 – 13,62 – 195 – 52,04 
– 14,81 – 40,09 – 450 – 55,60 – 
4:35,07). Juniorky: 4. Všetečková 
4727 (15,26 – 162 – 9,99 – 26,13 
– 532 – 28,71 – 2:25,88). Doros-
tenky: 14. Denisa Zahrádková 4196 
(14,98 – 147 – 11,30 – 28,03 – 483 
– 40,78 – 3:04,41) Milan Zeibert

Když bylo kvůli epidemiologické 
situaci bez náhrady zrušeno úvodní 
kolo I. ligy, byli atleti Spartaku Tře-
bíč smutní, že přišli o možnost před-
vést svou formu před vlastním pub-
likem. Když skončilo kolo v Edenu, 
které se tak z druhého stalo prvním, 
byli ještě smutnější, protože výkon, 
který v Praze převedli, si zasloužilo 
vidět víc lidí, byť podle platných 
nařízení smí být tribuna obsazena 
pouze z poloviny. 

Družstvo vedené Jiřím Klinerem 
totiž v polovině soutěže vedlo o 30 
bodů, a teprve v závěru se muselo 
sklonit před téměř domácím Spar-
takem Praha 4, který to má z Děkan-
ky na stadion Slavie jen přes údolí.

Ze sedmnácti bodujících Třebíčá-
ků je třeba jako prvního vyzvednout 
sprintera Tobiáše Dvorského, který 
se po dvouleté závodní pauze vrátil v 
plné parádě, a na stovce předvedl tře-
tí nejlepší čas stoleté historie atletiky 
na jihozápadní Moravě. Své osobní 
maximum z r. 2017 zlepšil o 6 setin 
a má nyní hodnotu 10,84 s, přičemž 
rychlejší zůstávají jen někdejší repre-
zentant ČR do 22 let Petr Daněček a 
současný reprezentant, nestárnoucí 
Petr Svoboda.

Dalším navrátilcem po sezoně ztra-
cené opakovanými zraněními byl 
Petrův bratr Aleš Svoboda, který se 
stal po Adamu Havlíčkovi a Matyá-
ši Víchovi třetím nejvíce bodujícím 
členem družstva. Havlíček také jako 
jediný dosáhl individuálního prven-
ství a to ve skoku o tyči. 

Kromě něj zvítězila také čtvrtkař-
ská štafeta, v níž běžel také zmíně-
ný Vích, který býval v předchozích 
sezonách překážkářskou jedničkou. 
To už po pražské soutěži nepla-
tí, protože na krátkých plotech byl 
rychlejší než on Michal Krátký, který 
po osobním rekordu 15,75 s obsadil 
druhé místo, a na čtvrtce překážek 
zase Ondřej Veselý. 

Oba nadějní překážkáři pak spo-
lečně s nováčky v prvoligové sestavě 
Kryštofem Průšou a Adamem Troja-
nem zaběhli coby záložní štafeta na 
4 x 400 m juniorský okresní rekord, 
který má nyní hodnotu 4:26,18 min.

Jakkoli jednotlivé výkony i koneč-
ný bodový součet družstva působí 
velmi dobře, vedoucí družstva Jiří 
Kliner při hodnocení úplně spoko-
jen nebyl. Při dopočítávání sedm-
náctibodové ztráty na vítěze při-
pomněl dvě diskvalifikace z jistých 
bodových pozic, kterými přišel tře-
bíčský Spartak nejméně o 11 bodů, 
dále neúčast sprintera Kincla, kte-
rý v týdnu před ligou zaběhl stovku 
za11,05 s, ale natáhl si sval a v Praze 
nenastoupil, a na závěr výčtu označil 
za nepodařený výkon svůj vlastní. 

I kdyby to byla pravda, vyvážil by ji 
způsob, jakým Kliner sestavil celek, 
který sice těsně prohrál se jmenovci 
z Prahy 4, zato rozdílem třídy potřel 
ještě nedávno silné Domažlice, další 
pražské kluby Spartu a USK a také 
soupeře z krajských měst Karlových 
Varů a Českých Budějovic.

Z výkonů závodníků Spartaku 
Třebíč: 100 m: 2. Dvorský 10,85 
(v rozběhu 10,84), Drahota DQ (v 
rozběhu 11,07). 200 m: 2. Draho-
ta 22,06, 6. Machotka 22,99, 8. Při-
byl 23,03. 400 m: 3. Přibyl 51,00, 
4. Machotka 51,10, 5. Janík 51,45, 
7. Konvalina 52,06, 8. Průša 52,21. 
800 m: 4. Janík 1:56,30, 7. Trojan 
1:57,23. 110 m př: 2. Krátký 15,75, 
3. Vích 16,02, 4. Přibyl 16,11. 400 
m př: 3. Veselý 53,54, 4. Vích 54,96, 
5. Krátký 55,21, 6. Cihlář 56,46. 4 
x 100 m: 3. Machotka Cihlář Vích 
Veselý 44,39. 4 x 400 m: 1. Machot-
ka Janík Vích Cihlář 3:23,90, 4. 
Krátký Veselý Průša Trojan 3:26,18. 
Chůze 10 000 m: 4. Zeibert. Dál-
ka: 4. Dvorský 677. Výška: 4. Hav-
líček 188, 6. Svoboda 184. Tyč: 1. 
Havlíček 445. Trojskok: 3. Svobo-
da 13,31. Kladivo: 4. Tomek 42,02, 
7. Kliner 33,24. Koule: 5. Svobo-
da 14,33, 8. Kliner 11,81, 9. Tomek 
9,38. Oštěp: 5. Havlíček 48,59, 8. 
Tomek 42,01. Disk: 9. Kliner 34,94. 
Družstva: 1. Spartak Praha 4 237, 
2. Spartak Třebíč 220, 3. Domažlice 
153,5, 4. Sparta Praha 120,5, 5. USK 
Praha 120, 6. Triatlet Karlovy Vary 
79, 7. České Budějovice 65. miz

Atleti skončili těsně druzí 
v úvodu v pražském Edenu

ADAM HAVLÍČEK se stal mistrem republiky. Foto: archiv M. Zeiberta

Adam Havlíček potěšil 
milovníky desetiboje 


