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Titulem mistrů Evropy, účastí na 
olympijské kvalifikaci, mistrovství 
světa nebo světové sérii Little League 
Intermediate se mohou v letošním 
roce pochlubit baseballisté Třebíče. 
Na klubové úrovni pak medailemi z 
mistrovství České republiky a Čes-
kého baseballového poháru starších 
žáků U11, třetím místem v juniorské 
extralize či vítězstvím v nadstavbo-
vé části Extraligy mužů o udržení a 
druhým místem v Českém basebal-
lovém poháru mužů… 

Výčet úspěchů shrnul předseda 
klubu Nuclears Jan Urbánek na úvod 
setkání baseballistů na třebíčské rad-
nici. Starosta města Pavel Pacal a 
tajemník úřadu Vladimír Kazda tam 
ocenili nejen úspěšné sportovce a 
jejich trenéry, ale také rodiče hráčů, 
kterým poděkovali za podporu dětí 
při jejich baseballových aktivitách.

Klub Nuclears nereprezentu-
je Třebíč jen sportovními výsledky 

svých členů, ale také pořadatelstvím 
významných mezinárodních turna-

jů. Areál Na Hvězdě tak o prázdni-
nách hostil historicky největší a nej-

lépe obsazené mistrovství Evropy v 
baseballu žáků. Multifunkční areál, 
o jehož chod se Nuclears starají, ale 
nepatří zdaleka jen baseballu. 

Aktivně zde tráví volný čas širo-
ká veřejnost. Starosta Pacal během 
setkání prozradil, že by zde snad již 
příští rok měla vyrůst multifunkční 
plocha s chlazením, kde bude možné 
v zimě bruslit, i když se budou ven-
kovní teploty pohybovat nad nulou. 

Doplní tak unikátní bruslařskou 
dráhu, kterou Nuclears provozují 
po obvodu baseballového stadionu 
již řadu let, a která každoročně láká 
pozornost celostátních médií. Před-
seda klubu Urbánek pak poděkoval 
za podporu ze strany radnice, bez 
které by nebylo možné druhé nej-
větší město na Vysočině tak úspěš-
ně reprezentovat. Nezapomněl také 
připomenout, že baseball je jediným 
sportem v Třebíči, který hraje nej-
vyšší soutěž.  -rv-

ÚSPĚŠNÉ baseballisty klubu Nuclears přijali na radnici starosta Třebíče Pavel 
Pacal a tajemník Vladimír Kazda. Při setkání vyzdvihli práci s mládeží a neza-
pomněli zmínit ani akce pořádané v areálu Na Hvězdě, díky kterým zná Třebíč 
celá baseballová Evropa. Foto: Robert Vávra

Starosta přijal úspěšné baseballisty

Muži:
 Jedničkou je Tomáš Vilímek, následují ho další 

mladíci
100 m Tobiáš Dvorský (2001) 11,05
200 m Tobiáš Dvorský (2001) 22,17
400 m Michal Krátký (2003) 50,21 
800 m Tadeáš Janík (2001) 1:53,77 
1500 m Tadeáš Janík (2001) 4:10,99
5000 m David Nezveda (1998) 16:56,04
10000 m David Nezveda (1998) 36:14,37
Půlmaraton Tadeáš Mahel (1989) 1:18:31 
Maraton Tomáš Nováček (1983) 2:50:47
110 m př. Daniel Kincl (1998) 18,50
400 m př. Ondřej Veselý (2003) 56,24 
3000 m př. Karel Konečný (1970) 12:30,90 
Výška Adam Havlíček (2004) 190 
Dálka Tobiáš Dvorský (2001) 697 
Tyč Pavel Padělek (2000) 401
Trojskok Pavel Padělek (2000) 12,38
Koule Tomáš Vilímek (1998) 17,23 
Disk Tomáš Vilímek (1998) 45,05 
Kladivo Ondřej Tomek (1997) 44,93
Oštěp Martin Bartoš (1998) 51,94
4 x 100 m Běhounek Havel Drahota Dvorský
 42,40 x Kincl Krátký Padělek Janík 45,75
4 x 400 m 
Havel Vích Běhounek Janík 3:25,
18 x Morong Krátký Rybnikář Veselý 3:47,6 
Nový okresní a zároveň krajský rekord ve vrhu kou-

lí Tomáše Vilímka je největší ozdobou letošních 
tabulek. Jeho 17,23 m z Vánočního mítinku v Olo-
mouci patří k nejlepším výkonům v republice, což je 

potvrzeno stříbrnou medailí z MČR do 22 let. 
Závodník, který svou dosud nejúspěšnější sezo-

nu strávil pod vedením Jiřího Klinera, se zlepšil i ve 
vrhu diskem, kde je výkonem 45,05 m v historických 
tabulkách pátý. Více zápisů než Vilímek má všestran-
ný Tobiáš Dvorský, nejrychlejší na stovce, dvoustov-
ce, ve sprinterské štafetě a v dálce. 

Jen v poslední disciplíně však si však zlepšil nejlep-
ší osobní výkon. Skokem jen 3 centimetry pod sed-
mimetrovou hranici se zařadil na sedmou příčku dál-
kařských historických tabulek a bylo by to ještě lepší, 
kdyby ho po většinu sezony netrápila svalová zraně-
ní. 

O prvenství méně zdobí Tadeáše Janíka, nejrych-
lejšího na osmistovce, patnáctistovce a ve čtvrtkař-
ské štafetě. Čtvrtý nejlepší z MČR juniorů na 800 m 
je v této disciplíně časem 1:53,77 min druhým nej-
lepším třebíčským běžcem za posledních sto let.  Po 
dvou individuálních prvních místech si zapsali Pavel 
Padělek, nejúspěšnější mezi trojskokany a tyčkaři, 
kde o centimetr přeskočil čtyři metry a je tak osmým 
nejlepším tyčkařem všech dob, a David Nezveda, 
jednička mezi běžci na pět a deset kilometrů.

Z dalších jmen zaslouží pozornost především mla-
díci: šestnáctiletý Michal Krátký pronikl hladkou 
čtyřstovkou za 50,21 s na desátou příčku historic-
kých tabulek, když na setinu vyrovnal loňský výkon 
Dvorského, stejně starý Ondřej Veselý je na překáž-
kové čtvrtce dokonce pátý, když se časem 56,24 s 
zařadil za esa Růžu, Hoška, Chybu a legendárního 
Krula, a patnáctiletý Adam Havlíček překonal zdo-
láním laťky na výšce 190 cm okresní rekord žactva 

(dosud Kašpar a Sýkora, oba 187 cm). Mládí letos 
třebíčské tabulky opanovalo téměř beze zbytku.  

Z dosud jmenovaných závodníků je jediným star-
ším dvaceti let Vilímek (1998), stejný ročník jsou 
nejlepší překážkář Kincl a oštěpař Bartoš, o rok více 
je kladiváři Tomkovi. Na starší a pokročilé zbyly 
jenom dlouhé tratě: Tadeáš Mahel oslavil letos třicít-
ku a Tomáš Nováček vstoupil do veteránského věku, 
v němž už je nějaký pátek Karel Konečný. 

Jeho steeple běžený při ME veteránů v Benátkách 
je však v Třebíči pořád nejrychlejší. U vytrvalců je 
to trochu složitější s určením klubové příslušnosti: 
Konečný, který patří do party kolem Atletiku Třebíč, 
se už dříve nechal pro mistrovské závody registrovat 
ve Spartaku, Nováček naopak před několika sezona-
mi ukončil činnost v ligovém družstvu Spartaku a 
přestoupil do Atletiku, zatímco Mahel odběhal letoš-
ní sezonu v dresu SK Babice. 

Přísně vzato by v tabulkách neměl být uveden, 
je však stále brán za Třebíčáka, zejména jako jeden 
z organizátorů Halahoj půlmaratonu. Při něm také 
byly zaběhnuty časy, které nabízíme těm, kteří trva-
jí na bezpodmínečné třebíčské nebo aspoň „okolo“ 
třebíčské příslušnosti: Jan Čapek ze Sokola Valeč 
běžel za 1:22:59 min a Martin Bohuslav z Atleti-
ku za 1:29:00 min. A aby byl přehled úplný: v obou 
uvedených štafetách nastoupili hostující závodníci. 
Bez nich by nejlepší výkony vypadaly takto:  4 x 100 
Kincl Krátký Padělek Janík 45,75, 4 x 400 m Morong 
Krátký Rybnikář Veselý 3:47,6. (Příště ženy)
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