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Další díl Světového poháru 2021 
v kvadriatlonu se uskutečnil v sobo-
tu 14. srpna na jezeře Hohennauener 
See a v jeho okolí nedaleko Berlína. 
Byl to šestý závod letošní pohárové 
sezóny s názvem Wassersuppe quad-
riathlon /24.ročník/. 

Na startu se objevili závodníci z 
Polska, Maďarska, Česka a Němec-
ka. Rovinatou trať s objemy 0,75 - 20 
- 4 - 5  km /plavání, kolo, kajak, běh/ 
nejlépe zdolal Maďar Ferenc Czima 
/1:22,08h/, před domácím Stefa-
nem Teichertem a Polákem Krzysz-
tofem Wolskim. 

Mezi ženami zvítězila domácí Lisa 
Teichert /1:35,52 h/. Poprvé za svo-
ji kariéru se závodu zúčastnil Petr 
Mejzlík /TJ Sp.Třebíč/. Závod se 
mu vydařil a v kat. nad 60 let časem 
1:44,23 h zvítězil /celkově 17tý 
ze 42 startujících/ před domácí-
mi závodníky Klausem Charletem a 
Berndem Klammem.     Následujícím 
závodem bude za 3 týdny mistrov-
ství světa na krátké trati v německém 
Ratscheru.

„Jelo mi to jako dlouho ne. Rovina 
mi sedí, první část závodu plavání a 
hlavně jedenáctý čas na kole tomu daly 
základ. Kajak byl hodně houpavej, ale 
půjčil jsem si stabilnější, věděl jsem, že 
tam vloni hodně foukalo, což se potvr-
dilo. 

Žádná velká krizovka však nepřišla, 
a že tam i padali. A utíkalo mi to taky 
na moje poměry dost dobře a vědomí, 
že mohu vyhrát, mě celkem hnalo. Tak 
jsem celkem zvědav, jak mi to pojede 
za tři týdny na Bergsee,“ zhodnotil 
závod Mejzlík.  -zt-

V letošním roce si volejbal připo-
míná 100 let činnosti a současně 
před 66 lety byl založen volejbalový 
klub Spartak Třebíč.  Klub se rozho-
dl uspořádat vzpomínkový turnaj v 
sobotu 18. září na kurtech pod hrá-
zí Borovinského rybníka. Zúčastnit 
se mohou smíšená družstva. Ve hře 
musí mít každé družstvo dvě ženy. 
 -zt-

Svěřenec Jana Nechvátala David 
Nezveda je teprve druhým Třebíčá-
kem, který zvítězil v hlavním závo-
dě mítinku nesoucího od roku 1944 
označení Velká cena. Tehdy byly 
takové závody celostátním ústředím 
přidělovány, ale také odebírány, což 
se Třebíči stalo v roce 1954. 

Její návrat o čtyři desetiletí pozdě-
ji už proběhl v režii třebíčských atle-
tů a první podnět k němu dal právě 
trenér Nechvátal. Nejlepší třebíčský 
vytrvalec všech dob sám na Velké 
ceně nikdy startovat nemohl, o to 
víc pro ni od jejího obnovení vycho-
vával další a další běžce. 

Letos se mu povedl trenérský 
double: na desítce zvítězil časem 
35:27,88 min. Nezveda, mezi mílaři 
byl v osobním maximu 4:28,29 min 
nejrychlejší Tadeáš Janík. Třetí skon-
čil jeho tréninkový parťák Adam 
Trojan, který si výkonem 4:40,06 
min. rovněž vytvořil kvalitní osobní 
rekord.  

Nejparádnější disciplínu mítinku 
však viděli diváci na městském stadi-
onu v koulařském sektoru. Zasloužil 
se o to vícebojař Aleš Svoboda, bra-
tr známého překážkáře Petra Svo-
body. Někdejší juniorský reprezen-
tant a mistr republiky své dosavadní 
maximum 14,33 m, jehož dosáhl při 
svém jediném letošním startu, pře-
konal hned několikrát. 

Na domácím stadioně Svoboda 
hned prvním pokusem překonal 
patnáctimetrovou hranici, kterou 
znovu atakoval i v několika dalších 
vrzích, aby si nakonec nechal zapsat 
nový osobní rekord v hodnotě 16,01 

m, dosažený pokusem pátým. Svo-
bodův vrh za šestnáctimetrovou hra-
nici znamená desáté místo v průběž-
ných republikových tabulkách.

Z výkonů závodníků a závod-
nic Spartaku Třebíč při 39. roční-
ku Velké ceny Třebíče: 60 m žac-
tvo: 1. Loupal 7,58, 4. Vomela 8,42, 
6. Dobrovolný 8,77 – 1. Kulhánko-
vá 8,22, 4. Fialová 8,47, 5. Láníková 
8,56. 100 m: 2. Kincl 11,20, 4. Krát-
ký 11,76 – 1. Vrtalová 12,90. Míle: 
1. Janík 4:28,29, 3. Trojan 4:40,06. 
10 000 m: 1. Nezveda 35:27,88, 3. 
M. Bohuslav 37:00,35, 3. Koneč-
ný 43:57,76. 100 m př. žactvo: 2. 
Zásměta 15,09. 

Disk: Ženy: 3. Krištofová 22,72. 
Dorost: 1. Janeček 34,56. Žactvo: 
1. K. Staňková 24,36, 2. V. Staň-
ková 22,06, 3. Trojanová 21,12. 
Oštěp: Muži: 1. Lujc 43,87. Ženy: 
2. Kühwegová 36,73. 

Dorost: 1. Janeček 42,49 – 2. 
Zahrádková 37,74, 4. Krištofová 
24,69, 5. Divišová 24,08. Žactvo: 3. 
T. Doležal 20,90 – 1. K. Staňková 
41,07, 2. Fialová 30,53, 3. Trojanová 
27,07. 

Koule: Muži: 1. Svoboda 16,01. 
Dorost: 1. Janeček 13,63. Žactvo: 
2. Láníková 10,33, 3. Fialová 10,04. 
Dálka: Muži: 2. Tuček 536, 3. Peká-
rek 521. 

Žactvo: 3. Zásměta 538, 4. Vome-
la 482 – 1. Meschková 503, 2. Kuče-
rová 453, 3. Mikulášová 427. Výš-
ka: Muži: 3. Tuček 165. Žactvo: 1. 
Zásměta 161, 2. Vomela 149, 3. T. 
Doležal 146 – 2. Kollmannová 146, 
4. Ottichová 134.

 Milan Zeibert

Volejbalisté připravili 
vzpomínkový turnaj

PETR MEJZLÍK se radoval v Berlíně 
z vítězství.  Foto: Václav Sobotka

Mejzlík zvítězil v Berlíně

Vítězem 39. Velké ceny 
Třebíče se stal David Nezveda

Největší český veřejný triatlonový 
závod ze série VALACHY TOUR u 
vodní nádrže Na Stanoch /Balaton/ 
v Novém Hrozenkově se letos konal 
6.-7. srpna. 

Pořadatele /a závodníky/ letos 
vedle přísnějších organizačních pod-
mínek ovlivněných covidem potrá-
pilo počasí. Těsně před pátečním 
závodem se přes Valašsko prohnaly 
silné deště, které si na poslední chví-
li vyžádaly i dílčí úpravu cyklistické 
trasy.

Celkem se do závodu zapoji-
lo téměř 600 dospělých závodní-
ků individuálně i ve štafetách a k 
tomu na 250 dětí. Páteční odpolední 
závod proběhl na trati 0,25-12/hor-
ské kolo/-3,6 km. Z oddílu triatlonu 
TJ Spartaku Třebíč se na start opět 
po roce postavil Petr Mejzlík. 

Start plavání probíhal v 15s inter-
valech a se startovním číslem 4 se 
Mejzlíkovi dostalo cti vylézat po 
plavání jako prvnímu v pořadí, aby 
nakonec v kat.M61+ obsadil 2. mís-
to /celkově 72./ v čase 1:01,02 h. V 
závodě zvítězila legenda dlouhých 
triatlonů Petr Vabroušek ze Zlína v 
čase 47:56 s.

Sobotní hlavní závod na tratích 
0,35-16-4,6 km odstartoval v deset 
hodin v desetivteřinových interva-
lech štafetami. 

S podmáčenou a hodně klouza-

vou tratí, v běhu proloženou bro-
dem přes Vsetínskou Bečvu, si nej-
lépe poradil Vojtěch Bernadský ze 
Zlína v čase 1:10,19 h před Tomá-
šem Křížem /odchovanec třebíčské-
ho triatlonu, nyní závodící za Titan 
Zlín/. Mejzlíkovi se již tak nedařilo 
a v kategorii obsadil 3. místo v čase 
1:55,33h /129. celkově/.

„Zážitek jako blázen. Těžší kolo v 
terénu jsem ještě nejel. Na horáku jez-
dím jen na závodech, tak jsem si to 
užil. Do kopců se to smekalo, takže 
jsem většinou tlačil a z kopce to jezdi-
lo samo i se zataženými brzdami. Ale 
věděl jsem, do čeho jdu a za rok zno-
vu, pokud budou nohy sloužit. Za ten 
pocit v cíli to stojí,“ zhodnotil závod 
Mejzlík.   -zt-

Závodilo se v chůzi
Nejstarší chodecký závod na Mora-

vě a druhý nejstarší v Česku se konal 
v neděli 22. srpna v Libušině údo-
lí v Třebíči. Uskutečnil se v rámci 
Moravsko - Slovenského poháru a 
Mistrovství republiky veteránů. Ten-
tokrát se zúčastnili kromě českých i 
slovenští, rakouští a němečtí spor-
tovci. V hlavním závodě na deset 
kilometrů zvítězil Miloslav Lap-
ka z Českých Budějovic. Stanislav 
Marek ze Spartaku Třebíč skončil 
devátý.  -zt-

Pro třebíčského závodníka 
to byl velký zážitek

V sobotu 24. července se uskuteč-
nil v Hulíně 18. ročník triatlonového 
závodu Hulmen na distancích 0,5-
30-6,3 km. Závod je součástí kvalit-
ně organizovaného Kroměřížské-
ho poháru, kterého se účastní velký 
počet závodníků. Letos se jich v are-
álu městského koupaliště prezen-
tovalo 172. Do celkového pořadí 
poháru se započítává pět nejlepších 
výsledků ze šesti akcí /Kroměříž, 2x 
Morkovice, 2x Hulín a Holešov/.

Některých závodů se účastní Petr 
Mejzlík z oddílu triatlonu TJ Spar-
taku Třebíč. V kat.mužů nad 60 
let se mu podařilo v rámci toho-
to poháru zvítězit v Kroměříži a v 
Hulíně, kde obhájil nečekaně vítěz-
ství z loňského roku v čase 1:40,48h 
/celkově 88/. Zvítězil Václav Škoda 
ze Zlína v čase 1:15,55 h.

O týden později v neděli 1.srpna 
se podařilo Mejzlíkovi zvítězit  v 
jeho kategorii i v Horních Počerni-
cích u Prahy na distancích 0,75-20-
5km. Za vytrvalého deště se startem 
v rybníce Eliška doběhl mezi osmi 
desítkami startujících v čase 1:27,21 
h celkově na 40. místě. Mezi muži 
50-59 let obsadil 2. místo další člen 
oddílu TT Třebíč časem 1:19,27 h 

Vítězství Petra Mejzlíka 
v Hulíně i v Praze potěšilo

Luboš Hála. Vítězem závodu se stal 
v čase 1:04,27 h Pavel Wohl z pořá-
dajícího klubu.

„Letos mi to zatím jede. V Hulí-
ně to byla vlastně časovka, takže js-
me o sobě nevěděli, a i když jsme v 
jedné minutě byli tři, tak jsem měl o 
24 vteřin lepší čas, než druhý v pořa-
dí. A to mě překvapilo, mile. V Praze 
to byl masakr hlavně kvůli počasí, lilo 
od rána až do odpoledne, klouzalo to, 
ale vyšlo mi to pěkně. Jo, Luboš Hála 
za nás jezdí už hodně let, ale posled-
ní roky závodí jen sporadicky kvůli 
potížím se zdravím,“ uvedl po závodě 
Petr Mejzlík. -zt-


