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O posledním dubnovém víkendu 
bylo na programu poslední 24. kolo 
florbalové ligy Vysočiny. V třebíčské 
hale se nejprve střetly týmy Pacova 
a Spartaku, domácí po vyrovnaném 
zápase nakonec zvítězili 6:5, střelci 
se stali Nevosad 2, Farkaš 2, Vystrčil 
1, Novotný 1.

 V dalším derby, mezi Spartakem 
Třebíč a Sabots Jihlava, po urput-
ném boji, kde padlo hodně branek 

a domácí pokaždé vedli o nejméně 
3 branky, nakonec soupeře přestříle-
li 11:7, střelci  Nevosad 3, Veselý 2, 
Matoušek Jiří 2, Novotný 1, Janata 1, 
Hekrla 1, Farkaš 1.

Tímto výsledkem si Spartak upev-
nil 1. místo v tabulce, na druhém je 
FBŠ Shooters Jihlava a třetí Florbal 
Telč.  TJ Spartak Třebíč se tak stal 
mistrem Vysočiny sezóny 2017/18. 

 -zt-

TŘEBÍČANÉ se stali mistry Vysočiny. Foto: archiv oddílu 

Spartak je novým mistrem ligy

O posledním dubnovém víkendu 
se sjely nejlepší gymnastické týmy 
do pražské sportovní haly na Cho-
dově, aby se mezi sebou utkaly o 
to, kdo se stane novým Mistrem 
ČR. Závod musel, kvůli velkému 
množství přihlášených týmů a vzhle-
dem k náročnosti pro rozhodčí, pro-
bíhat po tři dny. 

Letošní ročník byl zajímavý tím, že 
si předem nikdo nedokázal tipnout, 
jak celé klání dopadne. Od ledna 
vešla v platnost nová pravidla, která 
dala zabrat nejen rozhodčím a trené-
rům, ale i samotným závodníkům. 

Pravidla jsou mnohem složitější 
než ta, která platila doposud, a kla-
dou na závodníky a jejich trenéry 
větší nároky. Za Třebíč se závodu 
zúčastnily dva týmy, dívčí tým Juni-
or I a Junior II. 

Družstvo dívek, které v sobotu 
závodilo v kategorii Junior II, se ten 
samý den zúčastnilo i závodu Junior 
International cup. Pro děvčata to byl 
tedy velice náročný den. Dopoledne 

bojovala o mistrovský titul s týmy, 
které jsou v průměru o čtyři roky 
starší. Věk a zkušenosti zvítězily, a 
třebíčská děvčata nakonec vybojova-
la páté místo. 

Odpoledne probíhal závod Interna-
tional cup, který je mezinárodní a má 
svá specifická pravidla. Zde třebíčské 
dívky bojovaly se stejně starými sou-
peřkami, a večer se jim na krku blýs-
kaly zlaté medaile. Ve stejné soutěži 
závodila i mladší děvčata z Třebíče. 
Úspěšné odpoledne bylo završeno 
další medailí, tentokrát stříbrnou. 

V neděli probíhaly další boje o mis-
trovský titul. Třebíčský dívčí tým v 
kategorii Junior I napodobil své star-
ší kolegyně, a i on se umístil na pěkné 
páté příčce. Domů tedy oddíl Gym 
club Třebíč odjížděl se dvěma cen-
nými kovy a maximální spokojenos-
tí s předvedenými výkony. V červnu 
odjíždí oba týmy se svými trenéry do 
italského Cesenatica, na další ze závo-
dů International cup.  –hakl-

Český TeamGym zná své 
mistry pro letošní rok

TŘEBÍČSKÉ gymnastky se v Praze neztratily.  Foto: archiv oddílu

První turnaj v letošním roce, kte-
rého se účastnili třebíčští judisté, se 
konal v Jihlavě s názvem Pohár Vyso-
činy. Tam 1. místo obsadil Radek 
Nechvátal, 2. místo Tomáš Novotný 
a 3. místo David Šuhaj. 

Na konci ledna třebíčské judo 
pořádalo krajský kemp, kterého 
se zúčastnilo na 60 judistů ze sed-
mi oddílů kraje Vysočina. V únoru 
odjeli mladí judisté na Memoriál A. 
Tichého do Benešova, kde 1. místa 
vybojovali po bezchybných výko-
nech Radek Nechvátal a Sára Vaníč-
ková, a na Grand Prix v Ostravě s 
mezinárodní účastí, kde se blýskla 
dorostenka Zuzana Novotná 2. mís-
tem a 3. místem Sára Vaníčková. 

V březnu se třebíčští judisté zúčast-
nili hned pěti turnajů. Poháru Vyso-
činy v Telči, kde vybojovali 1. místo 
Radek Nechvátal a 2. místo Tomáš 
Novotný, turnaje přípravek v Brně, 
kde na 1. místě skončil David Šuhaj, 
Grand Prix v Jablonci, kde získa-
li 3. místo Sára Vaníčková, Radek 

Nechvátal a 5. místo Zuzana Novot-
ná. 

Dále to byl velice prestižní turnaj 
na Slovensku - Grand Prix Pezinok, 

kde 3. místa vybojovali Sára Vaníč-
ková a Radek Nechvátal a 5. místo 
Tomáš Novotný, a jako poslední byl 
Pohár Vysočiny ve Žďáru nad Sáza-

vou, kde 1. místa obsadili David 
Šuhaj, Radek Nechvátal a 2. místo 
Tomáš Novotný. 

V dubnu proběhl v Brně turnaj s 
mezinárodní účastí, a tam 1. místa 
vybojovali Tomáš Novotný, Radek 
Nechvátal a Sára Vaníčková, 2. místo 
David Šuhaj a 3. místo Daniel Oborný, 
a další kolo Poháru Vysočinu ve Velké 
Bíteši, kde se třebíčskému judu opět 
dařilo: 2. místo R. Nechvátal, Sára 
Vaníčková, 3. místo Tomáš Novotný, 
David Šuhaj a 5. místo Daniel Oborný. 

Po turnaji závodníci zůstali v Bíte-
ši po celý víkend na dalším krajském 
kempu. V květnu odjeli tři třebíčští 
judisté do rakouského Zeltwegu, kam 
s nimi dorazilo i dalších 800 judistů z 
16 států. 

A ani tady se naši judisté neztratili a 
předvedli krásné výkony: 2. místa Sára 
Vaníčková, Radek Nechvátal, a 7. mís-
to David Šuhaj. Celkem tedy třebíčš-
tí judisté dovezli z jedenácti turnajů 
deset zlatých, devět stříbrných a devět 
bronzových medailí.   -zt-

MLADÍ judisté z třebíčského oddílu vzorně reprezentují město.
 Foto: archiv oddílu

Třebíčští judisté bilancují začátek 
závodní sezóny, byl velice úspěšný

Brabcová a Gottlieb 
startovali v Černé Hoře

V květnu se v Černé Hoře konal 3. ročník triatlonového závodu Ocean 
Lava Montenegro s objemy halfironmana: 1,9 - 90 - 21,1 km. V krásném 
pobřežním městě Kotoru na pobřeží Jaderského moře se na start postavilo 
asi 400 závodníků z více než 30 zemí světa. Mezi nimi nechyběla ani počet-
ná skupina českých sportovců. Oddíl triatlonu TJ Spartak Třebíč měl své 
zastoupení v kategorii mužů i žen, na start se postavili Miroslav Gottlieb a 
Milada Brabcová. Miroslav závod dokončil ve výborném čase 4:53,04 hodin. 
Bylo z toho 14. místo ze 72 mužů v kategorii 40-44 let. Milada vybojovala 
2. místo ve věkové kategorii 40-44 let a mezi 38 ženami doběhla celkově na 
hodnotném 8. místě, v čase 5:26,53 hodin. -zt-


