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Vrhačské tabulky nabízejí řadu 
zajímavých jmen. Mezi diskaři, kde 
je už půlstoletí k nepřekonání hod 
Jana Veselého do blízkosti mety 
dvaapadesáti metrů, se ze sestavy 
třebíčských odchovanců vymykají 
někdejší reprezentant a dvojnásob-
ný mistr ČSR František Krejčí, který 
po angažmá v RH Praha, Zbrojovce 
a Moravské Slavii přišel posílit dru-
holigový třebíčský celek, což platí i o 
původně žďárském Petru Dymákovi. 

Téměř záhadou je výkon Jiřího 
Žemby, pozdějšího účastníka OH v 
Tokiu, o jehož třebíčských startech 
mlčí i publikace Kdo je kdo v čes-
ké atletice. Podle našich análů však 
šestnáctiletý Žemba skutečně v roce 
1956 za Třebíč závodil, aby pak ode-
šel do Velkého Meziříčí a odtud dál 
do atletického světa. 

Opačně začínal meziříčský rodák 
Pavel Peňáz, který do Třebíče při-
šel přes Moravskou Slavii, aby se 
ve chvíli, kdy byl na výkonnostním 
vrcholu, přestěhoval s rodinou do 
Kolína, za který nastupuje dodnes. 

Ke generaci Jana Veselého pat-
ří Bohumil Vítek, jehož maximum 
z poloviny sedmdesátých let kromě 
něj přehodili už jen zmíněný Krejčí 
a nejčerstvěji desetibojař Jiří Sýko-
ra, a také Miroslav Palát, který ještě 
pádněji promluvil do tabulek kou-
lařských. 

V nich se zápis u vedoucí pozice 

změnil v posledních dvou sezonách 
několikrát. Postaral se o to Tomáš 
Vilímek, který nejprve sebral okres-
ní rekord Pavlu Peňázovi, aby ho 
opakovaně zlepšil a současně překo-
nal i rekord Kraje Vysočina. Vilím-
ka dlouho trenérsky vedl Jan Heres, 
v současné obě pod Jiřím Klinerem, 
který je v koulařských tabulkách tře-
tí. 

Čtvrtý Kamil Běhounek odzávo-
dil v Třebíči devět ligových sezon, 
aby se vrátil do Sokola  Velké Mezi-
říčí, odkud jako nadějný talent v 
roce 2009 přišel. Za ním najdeme už 
jmenovaného Paláta, jehož okresní 
rekord z r. 1977 vydržel čtrnáct let, 
opět vícebojaře Sýkoru a pak legen-
dy třebíčské atletiky minulého stole-
tí:  Josefa Požára, diskaře Veselého, 
desetibojaře Ivana Trojana a Milana 
Ošmeru. 

Muži:
Disk: 51,80 Jan Veselý 1970, 46,98 

František Krejčí 2000, 45,84 Jiří 
Sýkora 2014, 45,60 Bohumil Vítek 
1974, 45,05 Tomáš Vilímek 2019, 
44,64 Jiří Kliner 2011, 44,29 Petr 
Dymák 1998, 44,01 Pavel Peňáz 
2001, 41,92 Jiří Žemba 1956, 41,36 
Miroslav Palát 1977.

Koule: 16,27 Tomáš Vilímek 2019 
15,35 Pavel Peňáz 2001, 14,73 Jiří 
Kliner 2013, 14,34 Kamil Běhounek 
2011, 14,12 Miroslav Palát 1977, 

13,87 Jiří Sýkora 2014, 13,83 Josef 
Požár 1963, 13,66 Jan Veselý 1972, 
13,62 Ivan Trojan 1986, 13,39 Milan 
Ošmera 1973

Čelo ženských diskařských tabu-
lek se v posledních sezonách pří-
liš nezměnilo. Z nejmladší generace 
atletek pronikly do první desítky jen 
Nikola Neumannová a Eliška Krajčo-
vá, ani jedna však neohrozila vedoucí 
postavení sester Novákových, Hany 
Chvátalové a Andrey Hluché. 

S výjimkou Chvátalové závodily 
všechny v prvním desetiletí nové-
ho století, což bylo nejúspěšněj-
ší období třebíčských ženských 
vrhů. Za děvčaty vesměs z trénin-
kové skupiny Josefa Vomely v tabul-
kách stále zůstávají závodnice z dob 
dávno minulých: Mirka Špeldová, 
Adéla Macháčková, Pěva Nováčko-
vá a Marie Sázavská. Přitom 33,19 m 
Macháčkové, později čtvrté na ME v 
Bernu ve vrhu koulí, hozených rok 
po skončení II. světové války je jed-
ním ze dvou nejstarších zápisů v tře-
bíčských tabulkách. 

Pestřejší je situace v ženské kou-
li. O jediný centimetr v ní vede Pet-
ra Ludanyiová, vícebojařka tréno-
vaná Pavlem Svobodou, před Pěvou 
Nováčkovou, jejíž maximum 11,91 
m bylo okresním rekordem jedna-
padesát let. Stejně tak jen o cen-
timetr překonala před třemi lety 
Monika Sedláčková kladivářku Evu 

Blažkovou patřící do úspěšné gene-
race devadesátých let. Za ní násle-
duje opět Adéla Macháčková, která 
stihla v r. 1946 před odchodem do 
Zlína a posléze do Prahy uzavřít své 
třebíčské působení výkonem 11,44 
m. 

Za ní najdeme stejně jako v disku 
sestry Novákovy, mezi něž se vklíni-
la zástupkyně generace šedesátých 
let Hana Hobzová, a desítku doplňu-
jí vícebojařka Iva Skorocká a Hana 
Chvátalová, obě příslušející podob-
ně jako Blažková do období let deva-
desátých.  

Ženy:
Disk: 38,91 Miroslava Nováková 

2009, 37,55 Lucie Nováková 2008, 
36,26 Hana Chvátalová 1997, 35,81 
Andrea Hluchá 2009, 35,37 Niko-
la Neumannová 2016, 33,38 Mirka 
Špeldová 1958, 33,19 Adéla Macháč-
ková 1946, 32,28 Pěva Nováčková 
1956, 32,18 Eliška Krajčová 2017, 
31,64 Marie Sázavská 1966.

Koule: 11,92 Petra Ludanyiová 
2004, 11,91 Pěva Nováčková 1953, 
11,56 Monika Sedláčková 2016, 
11,55 Eva Blažková 1997, 11,44 
Adéla Macháčková 1946, 11,12 
Miroslava Nováková 2009, 11,07 
Hana Hobzová 1967, 10,78 Lucie 
Nováková 2008, 10,69 Iva Skorocká 
1997, 10,65 Hana Chvátalová 1996.

 Milan Zeibert 

Od Achilla k Spartakovi 1919 – 2019: 
Třebíčští vrhači století

Další velkou mezinárodní akci hos-
til sportovní areál Na Hvězdě v Tře-
bíči. Téměř osmdesát mladých hráčů 
z šesti evropských zemí tam absolvo-
valo letní kemp Euro Baseball Tour. 
Talentům z České republiky, Sloven-
ska, Německa, Nizozemí, Rakous-
ka a Běloruska se věnovala počet-
ná mezinárodní skupina trenérů, ve 
které nechyběli ani reprezentanti ČR 
( Jakub Sládek) a zástupci z tradič-
ních baseballových destinací, jako 
jsou USA ( Jake Rabinowitz) nebo 
Kuba (Arian Quirantes).

Hráči byli rozděleni do celkem sed-
mi týmů, na jejichž vedení se podíle-
li i čeští reprezentanti. Vedle trénin-
kové přípravy hráli také celotýdenní 
turnaj, a to ve dvou věkových kate-
goriích – skupina do 13 let soupe-
ří na menším mládežnickém hřišti 
a hráčům do 15 let patřil pro utkání 
extraligové hlavní hřiště. 

Více jsme se na Euro Baseball Tour 
(EBT) zeptali hlavního organizáto-
ra akce a místopředsedy klubu Třebíč 
Nuclears Pavla Jozka.

Podobné letní kempy jsou v base-
ballovém světě běžné, u nás je však 
EBT novinkou, měli jste pro akci 
nějaký vzor v zahraničí?

Ano, minulý rok jsme se zúčastni-
li společně s Michalem Hanušem v 
roli otců podobné akce v Holandsku. 
Podobné akce jsou běžné v USA i po 
celém světě. Naši synové Pavel Jozek, 

Mikuláš Hanuš a Šimon Hanuš byli v 
roce 2018 draftováni do týmů, museli 
se seznámit s novým prostředím, spo-
luhráči, trenéry, hráli baseball, který 
milují, a komunikovali celý týden ang-
licky.

Jaká je hlavní myšlenka kempu, 
na kterém se potkávají hráči, trené-
ři a rozhodčí z různých zemí napříč 
kontinentem?

Hlavní myšlenkou je dát klukům 
nové zkušenosti, naučit se nové trénin-
kové metody od trenérů z celé Evro-

py, získat nové kontakty, přátele a užít 
si baseball v období, kdy hrají pouze 
hráči zařazení do reprezentací a výbě-
rů LL.

Do Třebíče se sjeli účastníci z osmi 
zemí. Nejčastěji je Na Hvězdě z 
cizích jazyků slyšet angličtina, něm-
čina, nizozemština ale i ruština. Jak 
spolu hráči v jednotlivých týmech 
komunikují?

Nejvíc se komunikuje anglicky, ale 
většina z nás oprášila i ruštinu.

Dokážete už teď říct, jestli kemp 
splnil očekávání organizátorů a 
bude stejná akce na Vysočině i příš-
tí rok?

Určitě ano, už nyní můžeme říci, 
že je nová akce úspěšná. Vždy je ale 
co zlepšovat a musíme se ponaučit z 
drobných chyb. Už nyní se těším na 
příští kemp, který máme v plánu v ter-
mínu od 9. do 14. srpna 2020. Dru-
hý ročník plánujeme navíc rozšířit o 
další dvě kategorie, a to pro hráče do 
11 let a do 18 let. V hlavě máme plno 
nových myšlenek a poznatků z histo-
ricky prvního ročníku Euro Baseball 
Tour v Třebíči.

Co byste řekl na závěr?
Bez partnerů, dobrovolníků, rozhod-

čích, zapisovatelů, fotografů a ochot-
ného personálu domácího klubu Tře-
bíč Nuclears by turnaj nebylo možné 
zvládnout.  I touto cestou bych chtěl 
poděkovat všem, kteří se na Euro Base-
ball Tour podílejí.    -rv-

HLAVNÍ organizátor Euro Baseball Tour a místopředseda pořádajícího klubu 
Třebíč Nuclears Pavel Jozek plánuje pro příští ročník rozšíření akce o další dvě 
kategorie. FOTO: Robert Vávra

Třebíč hostila Euro Baseball Tour


