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Podpořili nemocného
Osmé kolo florbalové Národní ligy věnovali Snipeři nemocnému Milánko-

vi Řezáčovi. Za účasti rodiny Řezáčových a ve skvělé atmosféře nastoupili k 
utkání týmy Snipers Třebíč a Spartaku Pelhřimov s doprovodem nejmladších 
třebíčských florbalových nadějí. 

Nad utkáním převzala záštitu senátorka Hana Žáková. Po slavnostním 
nástupu týmů předali zástupci obou klubů a senátorka rodině Milánka daro-
vací šeky spolu s propagačními předměty obou klubů - klubovým a dresem 
Snipers pro malého Milánka.   -zt-

Atleti a atletky Spartaku Třebíč 
ukončili sezonu a čeká je její hodno-
cení. Vodítkem budou také medaile 
získané na mistrovství České repub-
liky, případně na mistrovství Moravy 
a Slezska, překonané okresní a kraj-
ské rekordy a také postupy a další 
kvalitní umístění v soutěžích družs-
tev.

Tak jako každý rok budou trené-
ři tajným hlasováním rozhodovat o 
vítězi ankety Atlet Třebíče. Loňské 
prvenství obhajuje Adam Havlíček, 
jehož letos zdobí titul mistra ČR v 
desetiboji v kategorii dorostu. 

Soupeři mu budou především 
Michal Krátký, juniorský šampi-
on ČR v běhu na 400 m překážek 
a účastník MSJ v Nairobi i MEJ v 
Tallinu, Renata Láníková, mistryně 
republiky ve skoku vysokém v kate-
gorii žákyň, a Petr Veleba, veteránský 
šampion v běhu na 100 m překážek, 
který k individuálnímu triumfu při-
dal členství ve smíšené zlaté sprin-
terské štafetě a také stříbro z běhu na 
400 m překážek. 

Dalšími adepty na nejvyšší mís-
ta v anketě, která měla premiéru v r. 
1994, jsou Ondřej Veselý, stříbrný na 
MČR juniorů v běhu na 400 m pře-
kážek a jednadvacátý na MEJ. Stejně 
jako veterán Veleba, i on uspěl ve šta-
fetě: společně se čtvrtkaři Michalem 
Krátkým Adamem Trojanem a Kryš-
tofem Průšou si přivezli stříbro z 
republikového šampionátu juniorů. 

Stříbrný kov, tentokrát za úspěch v 
běhu na 300 m při MČR žactva, zdo-
bí i Ondřeje Loupala a také veterána 
Karla Konečného. Ten skončil druhý 
mezi steeplaři a navíc třetí mezi sko-
kany o tyči. 

Výčet medailistů uzavírá oštěpařka 
Denisa Zahrádková, majitelka bron-
zu v kategorii dorostenek. Na úrovni 
moravskoslezské zaznamenala nej-
větší úspěch mladší žákyně Beata 
Meschková, která na MMS zvítězila 
v pětiboji.

Mezi novými krajskými rekordma-
ny najdeme z třebíčských atletů a 

atletek Jakuba Janečka, který dopra-
vil dorostenecké kladivo do vzdále-
nosti 53,04 m, a Renatu Láníkovou, 
která výkonem 172 cm překona-
la nejlepší výkon nejen žákyň, ale i 
dorostenek. V tabulkách okresních 
se změnilo zápisů hned devět, z toho 
čtyři v kategorii dospělých: Adam 
Havlíček v tyči (470 cm), kvarteto 
Krátký Veselý Trojan Průša na 4 x 
400 (3:17,94 min), Veronika Dvo-
řáková (za svobodna Janíčková) na 
100 m (12,41 s) a Eva Remešová v 
disku (40,04 m). O zbylé změny se 
postaralo žactvo: Ondřej Loupal na 
300 m (36,06 s), Viktorie Kulhánko-
vá na 60 m (7,90 s), 100 m (12,62 s) 
a 150 m (18,93 s) a čtveřice Mitys-
ková Láníková Fialová Kulhánková 
na 4 x 60 m (30,14 s).

Atletika je částečně i sportem 
kolektivním. Z družstev v červeno-
černých dresech se v právě uzavřené 
sezoně dařilo zejména mužům, kte-
ří obsadili v I. lize 2. příčku, čímž si 
vybojovali postup do kvalifikace o 
extraligu. Ta proběhla jednokolově 
v Olomouci, Třebíčáci v ní skonči-
li sedmí, což po přičtení nejlepších 
šesti celků z extraligy, které se utka-
ly o titul mistra republiky družstev, 
znamená 13. místo v ČR. 

Ženy byly v moravské skupině II. 
ligy čtvrté, což také znamenalo prá-
vo postupu do kvalifikace o vyš-
ší soutěž. Mladičký celek však této 
možnosti nevyužil, protože by musel 
nastoupit oslaben o několik žákyň, 
které ve stejném termínu čekala 
postupová soutěž jejich věkové kate-
gorie. Ta se místopisně nesprávně 
jmenuje mistrovství Čech, v našich 
krajích se jí přesněji říká mistrovství 
Čech a jihozápadní Moravy. 

Žákyně Spartaku se do ní probojo-
valy po vítězství v přeboru Vysočiny 
a obsadily sedmou příčku. Prvenství 
na Vysočině dosáhla také družstva 
juniorů, dorostenců a mladších 
žákyň, juniorky a dorostenky skonči-
ly druhé, žáci třetí a mladší žáci čtvr-
tí. Milan Zeibert

Atleti mají za sebou sezonu 
plnou medailí a rekordů

Po velmi krátké loňské kvadriat-
lonové sezóně, kdy proběhly kvů-
li covidovým omezením pouze tři 
závody, dva v Maďarsku a jeden 
v Německu, a Světový pohár byl 
vyhodnocen pouze neoficiálně, se v 
roce 2021 podařilo většinu plánova-
ných závodů uskutečnit. 

Bylo jich sedm - ve Velké Britá-
nii, Německu dva, Maďarsku, České 
republice, Polsku a Španělsku. Podle 
nových pravidel se do závěrečného 
hodnocení započítávaly tři nejlep-
ší výsledky a následně za každý dal-
ší závod se přičítaly bonusové body 
(+100 b). Bodovalo celkem 36 žen a 
153 mužů z deseti zemí.

Třebíč měla v seriálu Světového 
poháru 2021 dvojí zastoupení. V kat.
mužů 70+ se Zdeněk Mikoláš (Klub 
ledních medvědů) umístil na 3. mís-
tě za Peterem Appeltem (SRN) a 
Polákem Jerczym Gendekem. V kat. 
60-69 let zvítězil Petr Mejzlík (TJ 
Spartak) před Polákem Slawomirem 
Kaluzinskim a Berndem Schellerem 
z Německa. V celkovém pořadí jej 
zisk 2 702,4 b vynesl na 7. místo.

Celkové pořadí ovládl Ferenc Csi-
ma (HUN). Druhé místo obsadil 
Krzysztof Wolski (POL) a třetí Leoš 
Rousavy (CZE). Vítězem Nations 
Trophy, soutěž národů, se letos sta-

lo Německo. Druhé místo obsadila 
Česká republika a třetí Španělsko.

„Tak se mi podařilo dotáhnout Světo-
vý pohár ke zdárnému konci a po dvou 
letech zase zvítězit. Letošní sezóna byla 
vydařená po všech stránkách nejen v 
kvadriatlonu, ale i v triatlonu a aquat-
lonu,“ okomentoval sezonu Mejzlík. 
 -zt-

POHÁR pro vítěze.

Petr Mejzlík vítězem 
Světového poháru 2021

Závody gymnastek v Příbrami 
23. října měly ojedinělou atmosfé-
ru. Sešly se tam týmy z celé Čes-
ké republiky a podle trenérky Hany 
Machátové to bylo opravdu velké 
shledání a na všech zúčastněných 
byla vidět radost z návratu na závod-
ní plochu. 

Třebíčský oddíl vyjel na závody s 
nejstarším týmem děvčat, která závo-
dí v kategorii Junior A, tato kategorie 
závodí podle mezinárodních pravidel 
a jsou v ní děvčata ve věku do 16 let.

„Dívky z Třebíče, i přes značnou ner-
vozitu, předvedly skvělý výkon. Pouze 
s jedním pádem na trampolíně se jim 
podařilo vybojovat nejcennější kov a 
trenéři na ně byly právem hrdí. Druhý 
skončil tým z Bohemians Praha a třetí 
z Trutnova,“ sdělila Machátová.

Pouze o pár dní později, na státní 
svátek 28. října, se konalo odložené 
Mistrovství ČR v Olomouci. Závod 
kategorie Junior A byl na pořadu 
jako poslední, tedy až ve večerních 
hodinách. 

„I přes vypětí všech sil se nepodaři-
lo děvčatům získat dostatečný počet 
bodů, a tak si tentokrát musely vymě-
nit místo s děvčaty z Prahy. Do Třebí-
če tedy putovalo krásné druhé místo,“ 
informovala Machátová. 

Složení týmu Třebíče: Sára Černá, 
Ema Zušťáková, Veronika Žižková, 
Štěpánka Lapešová, Pavla Petríko-
vá, Elena Honsová, Marika Mařano-
vá, Natálie Staňková, Natálie Krátká, 
Ema Jensen, Magdaléna Svobodová. 

„Běžně se mistrovství koná celý 
víkend. Vzhledem k momentální situaci 
se vše muselo vměstnat do jednoho dne 
a bylo to náročnější pro všechny zúčast-
něné. I přes to, že se třebíčský tým mohl 
naplno vrátit do tělocvičny až v létě, 
vysloužil si pochvalu za předvedený 
výkon od předsedy technické komise 
TeamGym ČR Petra Grygy,“ vzpomí-
nala Machátová.

TŘEBÍČSKÉ gymnastky patří ke špičce v celostátním měřítku.
 Foto: archiv oddílu

Přes výpadek gymnastky potěšily

Zdůraznila, že pro celý oddíl byl 
poslední rok více než náročný. Vše 
bylo omezeno nebo úplně zavřeno 
a bohužel se jednalo i o sportoviš-
tě. Připomněla, že sportovní gym-
nastky z Třebíče z oddílu Gym club 
Třebíč trénují ve školní tělocvičně, 
v Základní škole Bartuškova. 

„Byly tedy společně se svými trené-
ry na více než rok odtrhnuty od toho, 
co mají rády, co je baví, díky čemu se 
cítí lépe a díky čemu našly přátele na 
celý život. Sport jako je TeamGym 
se bohužel nedá dělat on-line nebo 
někde venku na trávníku,“ zdůraznila 
Machátová. 

Upozornila, že tento sport potře-
buje speciální nářadí, ideálně speci-
ální tělocvičnu, která v České repub-
lice není ani jedna. „Samozřejmě 
děvčata dostávala od trenérů různé 
úkoly, soutěžily na dálku například v 
počtu kliků, dřepů a podobně, ale kla-
sický trénink v tělocvičně ničím jedno-
duše nenahradíte.

Naplno se tedy mohli všichni do tělo-
cvičny vrátit až v létě, kdy nejstarší děv-
čata odjela s trenéry na soustředění do 
Itálie. Po návratu se začalo pozvolna, 
i když první závody pomalu ťukaly na 
dveře,“ dodala trenérka Machátová.


