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Miroslav Mejzlík postavil
zbrusu novou buggynu

Nejlepším veteránem
se stal Jaroslav Mašek
BRNO (art) - V listopadu
proběhlo v Brně mistrovství
České republiky v bojovém
umění taekwondo ITF. Třebíčský oddíl na tuto soutěž
nominoval deset závodníků
(J. Mašek, V. Fiala, T. Sotolář,
J. Matoušek, P. Zejda, T. Fejta,
M. Matoušek, A. Adámková, J.
Antoňů, V. Švaříček). A borci
z třebíčského oddílu si pod
vedením kouče R. Matouška
v konkurenci 400 závodníků
z 25 škol taekwondo nevedli
vůbec špatně.
Jednu zlatou z boje a jednu
stříbrnou ze silového přerážení
získal Jaroslav Mašek, který se
tímto výkonem stal nejúspěšnějším veteránem letošního
mistrovství. Dvě zlaté medaile

ze sportovního boje a ze silového přerážení seniorů vybojoval
Vojtěch Fiala. Stříbro získal
Tomáš Sotolář ze sportovního
boje seniorů. Bronzovou medaili ze sportovního boje získali Jiří Matoušek (senior), Alžběta Adámková (juniorka) a Jiří
Antoňů (žák). Velikým úspěchem bylo, když tým seniorů
(Fiala, Matoušek, Sotolář, Fejta, Zejda) obhájil loňské vítězství a opět zvítězil v prestižní
disciplíně sportovní boj týmů.
O skvělé kvalitě třebíčských závodníků hovoří i fakt, že V. Fiala, T. Sotolář aj. Matoušek byli
pozváni reprezentačním trenérem J. Mračkem na výběrové
soustředění české reprezentace, které proběhne začátkem
příštího roku.

Tomáš Gross vicemistrem
ČESKÉ BUDĚJOVICE (art) Za účasti všech úspěšných závodníků z nominační turnajů
v podobě národních pohárů se
v českobudějovické sportovní
hale konalo mistrovství České
republiky mládeže v karate.
Na tento nejvýznamnější turnaj roku se nominovali dva závodníci z řad oddílu TJ Třebíč.

Chroustovský závodník Miroslav Mejzlík vyrazí v tomto roce do sezóny s touto zbrusu novou krasavicí.
CHROUSTOV (mm) – Zbrusu
nový závodní stroj pro sezónu
2015 představil Miroslav Mejzlík, závodník vlastního týmu
Rally sport Chroustov. Po několika úspěšných sezónách
v kategorii kart do 600 ccm
se rozhodl jednu sezónu obětovat stavbě nového stroje, se
kterým chce na jaře vyrazit do

seriálu mistrovství České republiky.
„Příští rok pojedeme závody
Mistrovství České republiky a
Mistrovství Evropy v Přerově
a Nové Pace,“ upřesnil Mejzlík,
který byl s prvními testy nové
buggyny spokojen. „Buggy
jsme už stačili odzkoušet a s

výsledkem jsme spokojeni. Ještě bychom ji chtěli porovnat s
jinou buggynou a najet několik
testovacích hodin,“ plánuje jezdec z Chroustova na Třebíčsku.
Nová Buggy 1600 je závodní
speciál, který je osazen dvěma
motory Suzuki 750GSXR a má
náhon na všechna čtyři kola.
Převodovka je šestistupňová
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sekvenční. „Nejvíce času jsme
strávili vývojem rozvodovky,
kterou nám zkonstruoval pan
Fabik. Desing buggyny jsme si
navrhli a vytvořili sami, protože
jsme chtěli vymyslet něco úplně jiného,“ popisuje Miroslav
Mejzlík, který originálně umístil jeden z motorů až za zadní
nápravu.

Tomáš Gross nezačal rok 2014
moc dobře. Sužovalo ho spoustu
zdravotních problémů a do toho
poslední rok základní školy.
Účast na závěrečném turnaji ale
neměl Gross vůbec jistou, protože nebyl kvůli nízkému počtu
bodů nominován z národních
pohárů. Musel tak absolvovat
krajské závody v Brně, odkud se
postupuje jen z prvního místa.
To se nakonec povedlo a Tomáš
Gross postoupil na poslední listopadový národní pohár. Tam
obsadil třetí příčku a jako pátý

v pořadí se nominoval do Českých Budějovic.
Tam první zápas začal moc
dobře. Po pár sekundách zabodoval třemi body kopem na hlavu, technikou ura-mawaši-geri.
Gross měl slušný náskok, ale
Šípek z Trutnova se nenechal
zastrašit a nakonec došlo až na
rozhodování praporky. V nich
byl šťastnější Gross.
Ve druhém zápase pak Tomáš
Gross zvítězil nad domácím
borcem těsně 1:0 technikou
gyaku-cuki na hlavu. Ve finálovém duelu pak nastoupil s neporaženým domácím závodníkem Řeřichou. Tento borec
vyhrál téměř všechny duely
rozdílem osmi bodů a bohužel
ani třebíčský Gross neměl pramalou šanci zvítězit.
Pochvalu zaslouží také další
třebíčský zástupce Martin Hanák, který vypadl v semifinále
s havířovským borcem Nugem.

Pohár lorda Peruna
s rekordní účastí

Do Třebíče jezdí tajně trénovat
fotbaloví reprezantanti
TŘEBÍČ (ek) - Ačkoli to málokdo ví,
do Třebíče už nějaký ten rok jezdí
pracovat na svém individuálním rozvoji hráči, z nichž se
postupně stávají mladí čeští
fotbaloví reprezentanti. Důvodem je spolupráce těchto
hráčů s trenérem Fotbalové
školy Třebíč, Martinem Daňkem, který se během posledních let stal vyhledávaným
specialistou na individuální rozvoj hráčů, zejména po
stránce technické a mentální.
Nejstarším z těchto hráčů je
reprezentant do 21 let, Lukáš
Masopust, který v zimě nejspíš zamíří z Jihlavy do Jablonce. Ten za Martinem jezdí
už od dorosteneckého věku
a podle vlastních slov by bez
této spolupráce nejspíš vůbec
nehrál ligový fotbal.
Kteří hráči kromě Lukáše
vám procházejí rukama?
Většina hráčů, se kterými jsem
spolupráci před pár lety začal,
je dnes v dorosteneckém věku
a jde dnes většinou o reprezentanty ČR v různých kategoriích. Například Alex Král, s kterým pracuji od jeho 12 let, patří
v tomto roce mezi pět nejlepších mladších dorostenců v ČR.
Ta jména vám zatím moc neřeknou, ale v budoucnu o nich

nejpíše uslyšíte. Kluci postupně
přestoupili z Moravy do Slavie,
Sparty, je o ně zájem v zahraničí,
o některé dokonce z opravdu
slavných klubů, a jsem rád, že
i nyní v rámci možností rádi
zajedou do Třebíče na individuální trénink. Dále pracuji
s novou vlnou kluků, kteří se ke
mně dostali na základě toho, že
se rozkřiklo, co dělám. Těm je
dnes kolem 12 let a nedávno se
řada z nich stala mistry ČR v ka-

tegorii mladších žáků. Vítězem
české ligy starších žáků se Slavií
Praha stal i Kryštof Nechvátal,
který teď hraje českou nejvyšší soutěž mladšího dorostu za
pražské Bohemians. Toho si určitě leckdo pamatuje, když hrál
v Třebíči.
Jakým způsobem s hráči
pracujete, je to v něčem jiné?
Jiné vzhledem k čemu?
K běžnému standardu v ČR?

Odchovanec HFK Třebíč Kryštof Nechvátal (ve výskoku) nyní hájí
barvy pražské Slavie.
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Tak to asi nepochybně. Pochopil jsem, že rozhoduje
mentální stránka tréninku a
výkonu. Proto jsem několik
let studoval nejlepší světové
školy mentálního koučinku a
poznatky propojuji přímo do
tréninku. Kluci na to nejprve
nejsou zvyklí, ale postupně
vidí, jak moc jsou schopni se
zlepšovat. Zjišťují, jak velké
mají vlastně možnosti. Příkladem může být chlapec, kterému je dnes 15 let a je důležitým hráčem Zbrojovky Brno.
Když přišel v 10 letech, hrál
za Ivančice a tam vtipkovali,
že kdo z něj udělá fotbalistu,
tomu postaví pomník. No a
dnes ho obvolávají agenti. Je
to jen o tom pochopit, jakým
způsobem můžu rozvíjet svůj
potenciál. To běžné standardy
bohužel příliš neumožňují.
To zní zajímavě, šíříte tyto
myšlenky dál?
Ano, snažím se co nejvíce
toho, co jsem se naučil, dávat
k dispozici třebíčskému fotbalu, kde působí i dva z nejlepších odborníků na mládež
v ČR, Luděk Procházka a Aleš
Křeček. Kromě toho o koučinku přednáším pro nejvyšší trenérské licence a máme s kolegy vlastní originální program
He-Art, ve kterém vzděláváme
trenéry.

Šestnáctý ročník turnaje ozdobila nejvyšší účast družstev.
TŘEBÍČ (mm) – Tradiční, již
šestnáctý ročník nohejbalového turnaje trojic O pohár lorda
Peruna se uskutečnil v Badminton clubu Třebíč těsně po
vánočních svátcích.
V silné konkurenci se sešel
historicky nejvyšší počet čtyřiadvaceti hráčů, kteří v osmi
týmech sváděli nelítostné boje
o celkové prvenství. Jasně nejlepším týmem sobotního klání
bylo nakonec družstvo ve slože-

ní Jiří Krčál, Michal Kusák, Aleš
Fialka, které turnajem prošlo
bez jediné prohry. Druhé místo obsadilo družstvo složené
z Milana Palase, Milana Kuchara a Jaroslava Jiráka a pomyslné bronzové medaile převzalo
družstvo složené z Martina Hradilíka, Petra Kohouta a Františka
Šalamouna. Nohejbalový turnaj
provázela tradiční sváteční atmosféra, která se přenesla i do
společenské části, kde byly předány ceny nejlepším týmům.

Vítězný tým (zleva Kusák, Krčál a Fialka) porážku neokusil.

