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Po čtyřech dnech skončil v úterý 
18. července po čtyřech dnech tur-
naj starších žáků kategorie „A“, kte-
rý byl určen pro top hráče ročníků 
narození 2003 a 2004. Že se jedna-
lo a skutečnou republikovou špič-
ku, hráči přesvědčovali po celou 
dobu trvání turnaje, a diváci byli 
svědky mnoha krásných a vypjatých 
utkání.

Sobotní program nejprve zahájil 
starosta města Třebíč Pavel Janata, 
který hráčům popřál hodně štěstí, 
a jejich rodiče pozval na prohlíd-
ku města, neboť partnerem turna-
je bylo Městské kulturní středis-
ko Třebíč, které jim nabídlo volné 
vstupy do vybraných třebíčských 
kulturních památek a zajímavostí.

Poté program na tři hodiny pře-
rušil déšť, pořadatelé tak stihli ode-

hrát pouze dvě kola dvouhry. V nich 
se postupně představili i všichni tři 
domácí hráči. Matyáš Říha nejprve 
jednoznačně porazil Tobiase Šolty-
se z TJ Sokol Vysočany 6:4 6:0. Ve 
druhém kole mu však stopku vysta-
vil Oldřich Vejšický, také z Vysočan. 
Dalším domácím hráčem, který do 
turnaje zasáhl, byl Vojtěch Grün, 
nad jehož síly byl v prvním kole Jiří 
Fiedler z I. ČLTK Praha. 

Jako poslední se představil Ond-

ra Válek, který s přehledem postou-
pil až do čtvrtfi nále. V něm na něj 
čekal Josef Zapletal z TENIS Slo-
vácko. Po téměř tříhodinové bitvě 
a naprosto vyrovnaném průběhu 
utkání byl nakonec šťastnější Pepa. 
Ondra si ale za předvedený výkon 
zaslouží velkou pochvalu.

O celkové vítězství si to v úterý 
ráno rozdali Vojtěch Veigert (TK 
Pernštýn 1897, Pardubice) a prá-
vě Josef Zapletal. Kluci tak napl-
nili papírové předpoklady, že vítě-
zem turnaje se stane právě jeden z 
nich. Utkání začalo svižně, a divá-
ci mnohdy jen nevěřícně sledovali, 
co vše tito mladí hráči byli schopni 
zahrát. 

Vojta se rychle ujal vedení, aby ho 
vzápětí Pepa srovnal a sám podá-
val na vítězství v prvním setu. Měl 

dokonce i setboly, ani jeden ale 
neproměnil, a první sadu pro sebe 
v tie-breaku nakonec získal Vojta. 
Psychická výhoda byla v tu chvíli na 
jeho straně. Ve druhém setu se opět 
dostal brzy do vedení, které už si 
pohlídal a stal se celkovým vítězem 
turnaje, po výsledku 7:6 a 6:3. 

Kromě bodů za první místo a 
poháru si Vojta, stejně jako všich-
ni další hráči na stupních vítězů, 
odnesl dárkový poukaz, který věno-
val partner turnaje, a dárkovou taš-
ku, kterou věnovalo město Třebíč.

Ve čtyřhře se z třebíčských hráčů 
dál probojoval jen Ondra, který se 
spoluhráčem Martinem Machalou 
postoupil do čtvrfi nále. Vítězství si 
ve čtyřhře připsal pár Josef Zapletal 
a Hynek Batoň (TK AGROFERT 
Prostějov).  -po-

Domácí Válek postoupil do čtvrtfi nále

Ondřej
Válek

Skvěle reprezentoval na mezistátním  
juniorském čtyřutkání ČR – Maďar-
sko - Slovensko – Slovinsko, v Trna-
vě, Tomáš Vilímek. Borec třebíčského 
Spartaku zůstal jen šestnáct centime-
trů za svým osobním maximem, což 
mu bohatě postačilo na druhé místo za 
Slovákem Baranem, který poslal šesti-
kilové náčiní do vzdálenosti 17,57 m. 

Takový výkon je zatím nad Vilímko-
vy možnosti, ale jeho 16,91 m v dru-
hém pokusu je potvrzením suverénní 
pozice mezi českými koulaři. Svěře-
nec Jana Herese tak přidal další vel-
ký úspěch, kterým by měl konečně 
vystoupit ze stínu Aleše Svobody a 
Veroniky Janíčkové. 

Ta v Trnavě reprezentovala také, a ve 
své disciplíně dokonce zvítězila. Pro-
tože jsou však v letošní sezoně společ-
ně s Renatou Procházkovou závodni-
cemi brněnského Olympu, nemůže 

být její prvenství v běhu na 100 m pře-
kážek, v čase 13,88 s, připsáno na kon-
to Spartaku. Kvalitní práci trenéra Kli-
nera potvrdilo i umístění Procházkové, 
která skončila třetí za 14,29 s. Výkony 
všech tří Třebíčáků přispěly k prven-
ství družstev českých juniorů i junio-
rek v celém mezistátním čtyřutkání.

Z výsledků mezistátního junior-
ského čtyřutkání ČR – Maďarsko 
- Slovensko – Slovinsko, v Trna-
vě: Junioři: Koule: 1. Baran (SVK) 
17,57, 2. Vilímek (ČR) 19,91, 3. Kováč 
(SVK) 16,72, 4. Procházka (ČR) 
16,45. Družstva: 1. ČR 191, 2. Maďar-
sko 170, 3. Slovensko 111, 4. Slovinsko 
105. Juniorky: 100 m přek.: 1. Janíč-
ková (ČR) 13,88, 2. Takácsová (SVK) 
14,11, 3. Procházková (ČR) 14,29. 
Družstva: 1. ČR 245, 2. Maďarsko 
173,5, 3. Slovensko 119,5, 4. Slovinsko 
110. Milan Zeibert

Koulař Tomáš Vilímek 
skončil v Trnavě druhý

Baseballisté Třebíče mají za sebou 
základní část baseballové Extraligy, v 
jejímž posledním kole dvakrát porazi-
li Techniku Brno a sebrali jí tak účast v 
závěrečném play-off , do kterého postu-
puje jen šest nejlepších celků. Nuclears 
dokázali, jako nováček, vybojovat v 
nejvyšší soutěži celkem jedenáct výher 
a porazit sedm z devíti zbývajících 
účastníků.

„Na začátku soutěže jsme si dali vel-
mi ambiciózní cíl, že chceme v extralize 
dosáhnout na deset vítězství. Po základ-
ní části teď máme jedenáct výher a chy-
bí nám pouze skalpy Arrows Ostrava a 
Eagles Praha. Což je na nováčka krásný 
výsledek,“ neskrývá spokojenost hlavní 
trenér Třebíče Jan Gregor.

K účasti v nejvyšší soutěži dodává: 
„Prvních dvanáct utkání jsme se trápili. 
Za výkony v závěrečné části nás už ale 
chválili i soupeři zvučných jmen. Ti navíc 
dokáží ocenit, že jich dosahujeme s věko-
vě nejmladším týmem.“

Kvalita české extraligy je nyní asi na 
nejvyšší úrovni, na jaké kdy byla. A to 
i díky účasti zahraničních hráčů, hlav-

ně mezi nadhazovači. Posily využívají 
prakticky všechny celky. Pravidla při-
tom omezují maximální počty cizinců 
v jednom utkání, takže dostatek pří-

VE VÍTĚZNÉM utkání Třebíče proti brněnské Technice se na nadhozu předsta-
vil také Tyler Chappell. Foto: Robert Vávra

Třebíčští Nuclears zamíchali tabulkou

ležitostí dostávají také vlastní odcho-
vanci klubů.

V závěru základní části extraligy to 
byla právě Třebíč, kdo zdramatizoval 
vývoj pořadí v tabulce a boj o poslední 

postupové místo do play-off . Nejdří-
ve Nuclears porazili loňského fi nalistu 
soutěže Kotlářku Praha, a v posledním 
kole defi nitivně sebrali šanci na postup 
brněnské Technice, když ji porazili v 
napínavém duelu na třebíčské Hvězdě 
6:5. V následné odvetě pak Nuclears 
přidali ještě jednu výhru 8:5.

„První utkání s Technikou za Nuclears 
výborně odházel Devon Barker. Hned 
v první směně jsme se ujali vedení 2:1, 
a tento stav vydržel šest inningů. Pak 
jsem na kopec poslal mladičkého Luká-
še Hloucha, který ale neustál velký tlak, 
a soupeř otočil na 2:4,“ hodnotí zápas s 
brněnským celkem trenér Gregor.

„V útoku jsme na tuto situaci dokázali 
zareagovat, a znovu jsme se ujali vedení 
5:4. Jenže Technika vzápětí opět vyrov-
nala. Pro vítězný bod doběhl v osmé smě-
ně střídající běžec Mirek Křivánek po 
trojmetovém odpalu Marka Krejčiříka, 
což jsou dva nejmladší hráči v extralize,“ 
pokračuje. Třebíč čeká prolínací soutěž 
čtyř posledních týmů extraligy se čtyř-
mi nejlepšími celky První ligy o čtyři 
místa v nejvyšší soutěži pro příští rok.  
 -zt-


