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Historický úspěch třebíčských Třebíč má vicemistry Evropy
Výraznou stopu zanechávají mlaÚspěšní byli zástupci a odchovanci
šermířů – veteránů
dí baseballisté klubu Třebíč Nuclears Nuclears také na turnajích organizace
také na mezinárodní scéně. Alex Veselý, Daniel Dobeš a David Jílek vybojovali s českou reprezentací stříbrné
medaile na mistrovství Evropy žáků.
Dlouho přitom sahali po zlatu. Finále
šampionátu proti Německu rozhodlo
až třetí prodloužení a z těsného vítězství 10:9 se nakonec radoval šťastnější
soupeř.
Daniel Dobeš přitom sehrál klíčovou
roli v semifinále proti Nizozemsku, kdy
byl oporou týmu na nadhozu. Výhra
6:1 zabezpečila České republice nejen
postup do finále ME, ale také účast na
světovém šampionátu.
Výkony žákovské reprezentace slibují, že by mladé naděje mohly vybojovat
zajímavé výsledky i na Mistrovství světa, které se bude konat na přelomu července a srpna v taiwanském Taichungu.

Little League. V italské Modeně vyhrál
výběr jihu ČR s pěti hráči Třebíče kvalifikační turnaj pro Evropu a Afriku
a postupuje na světovou sérii Junior
League do USA. Nuclears reprezentují
David Bílek, Jiří Balvín, Petr Urbánek,
Tomáš Venhoda a Tomáš Příhoda.
Na světové sérii softballové Junior League se v zámoří představí zase
odchovankyně klubu Kristýna Klára Kuchaříková. Ta výrazně pomohla
svému týmu, když ve finále regionální
kvalifikace stáhla tři ze čtyř doběhů.
Kolotoč mládežnických šampionátů a kontinentálních kvalifikací pokračuje celé léto a Třebíč má své zástupce
prakticky ve všech kategoriích. Hráči
Nuclears si tak můžou připsat ještě řadu dalších úspěchů na mezinárodní
scéně.
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JAN GROSS (vlevo) a František Ryneš dobře reprezentovali Třebíč.
Foto: archiv F. Ryneše
Poslední červnový víkend si dali v
Teplicích dostaveníčko veteráni ve
sportovním šermu. Mezi čtyřicítku
nejlepších se z celé České republiky
kvalifikovali František Ryneš, hájící barvy Sokola Brno I, a Jan Gross
z RedGym Třebíč. A vedlo se jim
nadmíru dobře.
František Ryneš v kategorii kordistů nad 70 let postoupil ze skupiny z
druhého místa do vyřazovacích bojů. Tam nejprve porazil zlínského
Zoubka a o vítězství se utkal s Janem
Kučerou z Karlových Varů, který
obhajoval loňské prvenství. Ryneš se
však nedal zvučným jménem zaskočit a Kučeru sesadil z trůnu.
Utkání, které skončilo vítězstvím
10:5 pro třebíčského borce, bylo jedno z nejhezčích z celého kordového
turnaje. František Ryneš se poprvé

stal veteránským mistrem republiky.
Ani druhý třebíčský kordista Jan
Gross neodjel domů bez medaile.
Po pomalejším rozjezdu ve skupině
padesátníků zazářil ve vyřazovacích
bojích. Nejprve se utkal s obhájcem
titulu Martinem Hoyerem z Prahy.
Porazil ho nejtěsnějším rozdílem
10:9 v prodloužení, když vítězného
zásahu dosáhl několik vteřin před
koncem.
Ve druhé eliminaci si hladce poradil se rtuťovitým Jiřím Kalinou ze
Sokola Plzeň. Ve finále narazil na
Jaroslava Jílka z Lokomotivy Plzeň.
Ten již byl nad jeho síly. Přesto mu
náramně sluší stříbrná medaile a
titul vicemistra ČR. Závěrem lze
říci, že se jedná o historicky nejlepší
výsledek třebíčského šermu.
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Triatlonisté byli úspěšní
V sobotu 16. července proběhl pod
zámkem Konopiště v areálu přírodního divadla další díl seriálu závodů Českého poháru. Druhý ročník
obnovené tradice konopišťských triatlonů měl název Triatlon Konopiště – sprint – Český pohár a Elmoz
Czech Konopišťský MINIŽELEZŇÁK. Závod situovaný do krásného prostředí přilákal na start na 500
závodníků všech věkových kategorií
a výkonností.
Hlavní pozornost byla soustředěna
na závod Českého poháru. Ten proběhl na sprinterských tratích 0,7520-5 km a oddíl triatlonu TJ Spartaku Třebíč v něm měl zastoupení
téměř ve všech věkových kategoriích.
Největšího
úspěchu
dosáhla Michaela Mitisková, která mezi
dorostenkami doběhla v čase
1:09,40 h na 2. místě. Mezi dorostenci doběhl Jakub Auf na 7. místě a
Marek Kratochvíl na 10. místě.
Mezi ženami 20-29 let obsadila 7.
místo Eliška Svobodová a mezi ženami 40-49 let doběhla Vendula Procházková na 4. místě a Jana Kuchařová na místě 5. V mužské kategorii
40-49 let byl Martin Hanáček na 6.

místě, v kat.50-59 let doběhl Milan
Procházka na 7. místě a v kat. 60+
byl na 5. místě Petr Mejzlík.
Tato početná výprava oddílu triatlonu tam ale zaznamenala výrazný
výsledek v podobě vítězství v týmové soutěži v rámci Českého poháru.
Ziskem 5024 bodů zvítězila před triatlonisty z Tábora a Brna. Zasloužili
se o to svými výkony hlavně Mitisková, Auf, Kratochvíl, Hanáček, Svobodová a Procházková.
V předprogramu tohoto hlavního závodu proběhl závod s názvem
Konopišťský miniželezňák o objemu
0,38-18-4,2 km /desetina objemů
železného muže/. V něm startoval
v kat. 40-49 let Stanislav Mitiska a v
čase 59:23 min obsadil 5. místo. Petr
Mejzlík v kat. 60-69 let doběl třetí za
1:09,22 h.
Vítězi závodu se stali Filip Václavík ze Zlína za 59:09 min a Kateřina Hadravová z Tábora za 1:06,17 h.
„Krásné závody v krásném prostředí a
k tomu i krásné výsledky. Vloni obnovená tradice po mnoha letech se uchytila a vypadá, že to bude mít i velkou
budoucnost. Mají to zmáknuté moc
dobře,“ ohodnotil závody Petr Mejzlík.
–zt-

STŘÍBRO na Mistrovství Evropy a postup na světový šampionát vybojovali s
žákovskou reprezentací České republiky baseballisté Třebíče Alex Veselý, David
Jílek a Daniel Dobeš.
Foto: Roman Veselý

Havlíček a Meschková vyhráli
Velkou cenu Pacova
Osobní rekord 7220 bodů a prvenství ve Velké ceně v kategorii juniorů
vybojoval v Pacově desetibojař Spartaku Třebíč Adam Havlíček. Bohužel
ani zlepšení v sedmi disciplínách
nestačilo k tomu, aby splnil limit pro
MSJ v kolumbijském Cali. Člen tréninkové skupiny Jiřího Klinera zahájil stovkou za 11,62 s a pokračoval
dálkou za 665 cm.
Ani jeden z těchto rekordních
výkonů se však v tabulkách neobjeví,
protože mu při nich foukalo do zad
víc než 2 m/s. Regulérních naopak
bylo 197 cm do výšky a 51,97 s na
čtyřstovce. Druhý den přidal Adam
osobáky na překážkách (15,31 s), v
oštěpu (56,36 m) a na patnáctistovce (4:27,95 min).
Spolu s ním absolvoval celý víceboj
i běžec středních tratí Adam Trojan,
který mu v závěrečné disciplíně takticky udával tempo. Trojan sbíral
body především v bězích (100 m za
11,52 s, 400 m za 51,05 s a 1500 m
za 4:26,80 min jako vodič), přičemž
rychlá stovka opět nebude v tabulkách pro nedovolenou podporu vět-

ru.
Vedle Havlíčka a Trojana se v
Pacově představila i další svěřenkyně Jiřího Klinera, Beata Meschková.
Ta s více než tisícibodovým náskokem zvítězila mezi žákyněmi, když
si vytvořila osobní rekord ve vrhu
koulí (9,21 m). Kristýna Kučerová
z tréninkové skupiny Petra Veleby
skončila ve stejné kategorii čtvrtá s
novým osobním maximem v hodu
oštěpem (29,80 m).
Z výsledků Velké ceny Pacova: Desetiboj juniorů: 1. Havlíček
(Spartak Třebíč) 7220 (11,62 –
665 – 12,65 – 197 – 51,97 – 15,31
– 40,47 – 424 – 56,36 – 4:27,95),
2. Jára (Spartak Praha 4) 6976, 3.
Beedh (Saudská Arábie) 6129, 4.
Trojan (Spartak Třebíč) 3795. Sedmiboj žákyň: 1. Meschková (Spartak Třebíč) 4377 (14,82 – 152 9,21 - 19,78 -527 - 25,94 - 2:41,74),
2. Vaňková (Aktis Praha) 3210, 3.
Thiebaut (Most) 2995, 4. Kučerová (Spartak Třebíč) 2883 (20,42
– 134 - 7,20 - 21,20 - 460 - 29,80 3:13,62).
Milan Zeibert

