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Vyhlášení nejlepších spor-
tovců kraje se letos uskutečni-
lo v Třebíči. 
� Antonín Zvěřina

Vyhlášení sportovců Kraje Vysoči-
na se letos uskutečnilo ve čtvrtek 14. 
dubna v sále Kongresového centra 
Pasáž v Třebíči. Na úvod nechyběla 
světelná show, která provázela divá-
ky po celý večer. Moderátorská dvo-
jice se nepředstavila ani v úvodu, ani 
během celého večera, takže se neza-
svěcený divák jejich jména nedozvě-
děl.

Hejtman Vítězslav Schrek na úvod 
přiznal, že velice často sportuje 
běháním z kanceláře do kanceláře, 
z jednání na jednání. „Ale když cítím, 
že to tělo potřebuje, jdu si zaběhat. 
Snad to počasí dovolí a začnu zase jez-
dit na kole,“ vyznal se. 

Kraj považuje za region sportov-
ní, kde se v létě jezdí na bicyklech a 
v zimě na lyžích. Pak už moderáto-
ři připomněli, že nejlepší sportov-
ce kraj vyhlašuje v osmi kategoriích 
a o pořadí rozhodovali odborníci a 
novináři. 

Dvě z nich ovlivnilo hlasování 
veřejnosti. První kategorii Zdra-
votně postižení sportovci vyhlásil 
radní Pavel Hájek. Vítězství patřilo 
nevidomému Ondřeji Zmeškalovi 
z Nového Telečkova, obci na Třebíč-
sku.

Na pódium ho doprovodila přítel-
kyně. Ondřej jako první nevidomý 
cyklista zdolal v loňském roce celou 
trať Tour de France a je mistrem svě-
ta v paratriatlonu. Z trati populární-
ho závodu si pamatuje bolavou zadní 
část těla a výborné jídlo od přítelky-
ně, která mu tam vařila. 

Ceny nejlepším juniorům pře-
dal radní Jan Břížďala. Třetí místo 
v kategorii děvčat patřilo triatlonist-
ce Michaele Mitiskové z TJ Spartak 
Třebíč, druhé místo Izabele Ranecké 
z SK Teakwondo Lacek a první mís-
to snowboardcrossařce Sáře Strna-
dové z SKI klubu Velké Meziříčí.

V týmu je legrace
Strnadová se účastní závodů indivi-

duálně i s týmovým kolegou. „Škoda, 
že letos jsme nemohli mistrovství světa 
absolvovat kvůli zranění. Myslím, že 
jsme měli na vítězství. Týmové závody 
jsou větší legrace, ale víc si cením indi-
viduálních úspěchů,“ svěřila se vítěz-
ka. 

V juniorech třetí místo obsadil 
Artur Sarkisjan, řecko-římský zápas-
ník z TJ Jiskra Havlíčkův Brod, dru-
hé biatlonista Jonáš Mareček z SK 
Nové Město na Moravě a první atlet 
Eduard Kubelík z Atletika Jihlava. 
Ceny za druhé a třetí místo převzali 
tatínkové, vítěz se dostavil osobně. 

„Člověk určitě ráno netuší, jak se 
závod povede, ale asi pozná, když se 
něco nepovede,“ vyznal se vítěz. Na 
pódium se vrátil hejtman Schrek, 
aby předal ceny, jež určila veřejnost. 

V jednotlivcích zvítězila Kateřina 
Vodičková ze Sboru dobrovolných 
hasičů Rokytnice nad Rokytnou. 
„Při závodech je velice důležitá hlava, 
protože ta když řekne ne, že to nepů-
jde, tělo s tím nic neudělá,“ naznačila 
Vodičková. 

Ostatní povzbudí
V kategorii kolektivů se z vítěz-

ství radoval tým házené TJ Sokol 
Nové Veselí. Kapitán uvedl, že když 
se někomu nedaří, ostatní se snaží 
ho povzbudit. A moderátorka, když 
viděla hejtmana mezi urostlými 
muži, poznamenala, že by byl pro 
mužstvo určitě posilou. 

Ceny pro nejlepší trenéry předal 
radní Karel Janoušek. Třetí místo 
patří Evě Suché z Atletika Jihlava, 
druhé Viktoru Ujčíkovi, trenéru HC 
Dukla Jihlava a první Ondřeji Paulu-
sovi, trenérovi Vysočina Gladiators, 
který hraje americký fotbal.

MICHAELA MITISKOVÁ jako jedi-
ný zástupce Třebíče figurovala mezi 
nejlepšími sportovci kraje.
 Foto: Stanislav Mitiska

Sportovcem Vysočiny se stal Prokop
� Zdravotně postižený sportovec: 
Ondřej Zmeškal (Blindmann.cz) / paratriatlon, cyklistika - Mistr světa v paratriatlo-
nu (Amsterdam), v létě jako první nevidomý sportovec zdolal trať Tour de France
� Junior – dívky: 
1. Sára Strnadová (SKI klub Velké Meziříčí) / snowboardcross
2. Izabela Ranecká (SK Taekwondo Lacek) / taekwondo
3. Michaela Mitisková (TJ Spartak Třebíč) / triatlon - Mistryně ČR v duatlonu v 
kategorii dospělých a mistryně ČR v aquatlonu v kategorii dorostenci
� Junior – chlapci
1. Eduard Kubelík (Atletika Jihlava) / atletika
� Trenér
1. Ondřej Paulus (Vysočina Gladiators) / americký fotbal
� Kolektiv
1. Vysočina Gladiators – muži / americký fotbal - vítěz Kittfort ligy a mistr ČR v 
americkém fotbale mužů.
� Dospělí
1. Martin Prokop (MP Sports) / automobilový sport – rally
� Anketa veřejnosti – jednotlivec
Kateřina Vodičková (SDH Rokytnice nad Rokytnou) / TFA (Toughest Firefighter Ali-
ve) – hasičský víceboj 
� Anketa veřejnosti – kolektiv
TJ Sokol Nové Veselí – družstvo mužů / házená - 
� Sportovní výkon roku
Lukáš Krpálek / judo 
� Cena za přínos pro sport
Václav Paulík / šachy

Výsledky ankety Sportovec Kraje Vysočina 2021

Za Ujčíka cenu převzal po malém 
zaváhání jednatel klubu Bedřich 
Ščerban. Vítězný trenér prozradil, že 
respekt mezi hráči mu získávají další 
trenéři, kteří mají kolem dvou met-
rů. 

Ceny nejlepším kolektivům pře-
dal radní Roman Fabeš. Třetí mís-
to odborníci přiřkli týmu dorostu 
ledního hokeje HC Dukla Jihlava, 
druhé stolním tenistům HB Ostrov 
z Havlíčkova Brodu a zvítězil kolek-
tiv amerického fotbalu Vysočina 
Gladiators.

Pódium opět patřilo za třetí mís-
to Ščerbanovi, tenisté si přišli pře-
vzít cenu osobně stejně jako zástup-
ci týmu amerického fotbalu. Jejich 
mluvčího těší, že ač Jihlava pat-
ří k nejmenším městům v soutěži, 
má velkou podporu diváků a jejich 
okruh se neustále rozšiřuje.  

Cenu v kategorii Dospělí předáva-
la radní Hana Hajnová. Třetí mís-
to si odnesl orientační běžec Marek 
Prášil z Orientačního klubu Jihla-
va, druhé hokejista Tomáš Čachot-
ský z HC Dukla Jihlava, opět ji 
přebíral Ščerban, a první automobi-
lový závodník Martin Prokop z MP 
Sports. Ten se z předávání omluvil, 
ale ceny určitě obdrží.

Jestliže do té doby se program nesl 

v duchu sportu, vystoupení „blbé“ 
blondýny Ivy Pazderkové se tomu 
zcela vymykalo. Zazněly i názory, že 
by bylo vhodnější, kdyby se v rám-
ci večera představili někteří mladí 
sportovci třeba právě z Třebíče. 

Krpálek se omluvil
Zbývalo vyhlásit poslední dvě kate-

gorie. Sportovní výkon roku nemohl 
získat nikdo jiný než Lukáš Krpá-
lek, který na olympijských hrách v 
Tokiu vybojoval zlatou medaili v 
těžké váze, na ME získal bronz. I on 
se z ceremoniálu musel omluvit. 

Cenu za přínos pro sport předal 
Václavu Paulíkovi, dlouholetému 
funkcionáři, rozhodčímu a trenérovi 
na poli šachu, hejtman Schrek. Ani 
Paulík se předávání ze zdravotních 
důvodů neúčastnil a tak do Brodu 
putovalo přání brzkého uzdravení. 

A závěrečné slovo patřilo hejtma-
nu Schrekovi. „Připravili jsme spe-
ciální program za Kraj Vysočina a 
rádi bychom vyzvali všechny sportov-
ce aktivní, poloaktivní, i ty, kteří se za 
poslední dva roky zvykli vysedávat u 
televizorů, aby se hýbali a navázali na 
to zdravým životním stylem. Abychom 
opravdu byli zdravým krajem,“ uza-
vřel akci hejtman Schrek. 

Kulturní dům v městské čtvrti Borovina, kde nyní síd-
lí prodejna nábytku, hodlá zakoupit město Třebíč za 24 
milionů korun. Starosta Pavel Pacal vysvětlil, že se jedná 
o objekt plus pozemek v zadní části budovy. Odsouhlasi-
lo to dubnové zastupitelstvo. 

„Architekti, kteří pro město zpracovávali studii využití, 
byli bývalým kulturním domem nadšeni. Podle jejich názoru 
je postaven v bruselském stylu, má dobrou statiku a nachází 
se v dobrém stavu,“ poukázal Pacal. 

Doplnil, že základem je zachování velkého sálu ke kul-
turním účelům. Upozornil, že v Třebíči tak velký sál se 
zázemím není. Po opuštění budovy současným provo-
zovatelem do 12. července město plánuje ukázat vnitřní 
prostory veřejnosti. 

Pacal netajil, že musí dojít k určitým úpravám, část-
ku vyslovil s tím, že se jedná o předběžný odhad ve výši 
deset milionů korun.

 „V současném stavu se dá ale většina budovy okamžitě 
využívat,“ připustil Pacal. 

„Restaurace, která je tam nyní v provozu, určitě poběží 
dál,“ nastínil místostarosta Pavel Janata. Pacal přiznal, 
že i některé podnikatelské subjekty se ptají na možnosti 
využití. 

„Naráželi jsme na zájem větších firem v Třebíči uskutečnit 
semináře, posezení, a pro větší počet lidí tady nic neexistuje. 
Objevili se i zájemci o koupi, kteří plánovali objekt přestavět 
třeba na ubytovnu, a to nechceme dopustit,“ dodal starosta 
Pacal.   -zt-

Město koupilo prodejnu nábytkuRadnice plánuje 
obnovu parku

Revitalizaci zámeckého parku v Tře-
bíči plánuje radnice. Rada města pro-
to rozhodla o zadání projektové doku-
mentace. Počítá se tam s odstraněním 
náletových dřevin, ošetření stávající 
zeleně, úpravě cest a doplnění mobi-
liáře. Kamenné sousoší na louce za 
nádvořím v parku zůstane, autor změ-
nu nepovolil. Místostarosta Pavel Jana-
ta připomněl, že původně se jednalo o 
vodní prvek, který sloužil svému účelu 
jen krátce. Zatím došlo pouze k úpravě 
okolí. Na realizaci město požádá o pří-
slušnou dotaci.  -zt-


