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Ve spanilou jízdu proměnily soft-
balistky České republiky svoji účast 
na mistrovství Evropy hráček do 15 
let v nizozemském Enschede. Národ-
ní tým ani jednou nezaváhal a všech 
devět utkání dokázal vyhrát rozdílem. 
Zlatá medaile ze šampionátu putuje 
díky Denise Šustrové také na Vysoči-
nu. Hráčka baseballového klubu Tře-
bíč Nuclears ve finále ME stáhla svými 
odpaly dva z deseti doběhů českého 
týmu proti Itálii.

Poslední zápas základní skupiny pro-
ti domácímu Nizozemí rozhodl nejen 
o postupu do bojů o titul mistryň sta-
rého kontinentu, ale zajistil České 
republice také postup na mistrovství 
světa pro příští rok. S průběhem klíčo-
vé bitvy byla hráčka druhé mety z Tře-
bíče spokojená. 

„Zápas proběhl v klidu. Dařilo se nám 
od první směny. Ráda hraji s diváky za 
sebou. Myslím si, že zápas všem zvedl 
náladu a jasná výhra nám určitě pomoh-
la,“ řekla Denisa Šustrová po utkání, 
které tým poslalo do finálových bojů.

Další třebíčskou stopou na mezi-
národní scéně je účast trojice hráčů 
Nuclears na baseballovém mistrovství 
světa kategorie do dvanácti let, které 
začíná v pátek 29. července 2022 na 
Tchaj-wanu. Reprezentační dres zde 
z Třebíče obléknou Daniel Dobeš, 
David Jílek a Alex Veselý. Český tým 

čeká těžký úkol a už v základní skupině 
narazí na ty nejsilnější soupeře. Hned 
v úvodním duelu je čeká výběr USA a 
následně změří síly s Koreou, Japon-
skem a Dominikánskou republikou. 
Společně s Čechy bude na světovém 
šampionátu reprezentovat Evropu ješ-
tě tým Itálie.  –rv-

ZLATÉ medaile, titul mistryň Evropy 
a postup na světový šampionát v příš-
tím roce vybojovala s českou reprezentací 
Denisa Šustrová z Třebíče na ME kade-
tek v Nizozemí.   Foto: Libor Šustr

Třebíč má mistryni Evropy

Osobní rekord 7220 bodů a prven-
ství ve Velké ceně v kategorii juniorů 
vybojoval v Pacově desetibojař Spar-
taku Třebíč Adam Havlíček. Bohužel 
ani zlepšení v sedmi disciplínách 
nestačilo k tomu, aby splnil limit pro 
MSJ v kolumbijském Cali. Člen tré-
ninkové skupiny Jiřího Klinera zahájil 
stovkou za 11,62 s a pokračoval dál-
kou za 665 cm. 

Ani jeden z těchto rekord-

ních výkonů se však v tabulkách 
neobjeví,protože mu při nich fouka-
lo 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 patnáctis-
tovce (4:27,95 min).

Spolu s ním absolvoval celý víceboj 
i běžec středních tratí Adam Trojan, 
který mu v závěrečné disciplíně tak-

Havlíček a Meschková vyhráli Velkou cenu 

Po dvouleté pauze zaviněné koronavirový-
mi opatřeními se Táborský triatlonový festival 
v neděli 24.července vrátil do závodního kalen-
dáře ve velkém stylu. Při fantasticky obsazeném 
Evropském poháru juniorů a juniorek na trati 
0,75-20-5 km zazářila bronzem Kateřina Hadra-
vová (1:07,02 h). A jako druhá česká reprezen-
tantka, celkově 22., proběhla cílem v čase 1:10,11 
h Michaela Mitisková (TJ Spartak Třebíč).

Tomuto závodu předcházely dopolední boje 
mladých triatlonistů. Početné obsazení měl na 
startu oddíl triatlonu TJ Spartaku Třebíč. V žactvu 
12-13 let na trati 0,25-7,2-1,7 km byl na 9. místě 
Martin Kalda a hned za ním Matyáš Večeřa. 

Ve stejné kategorii dívek doběhla na 11. místě 
Zuzana Mezlíková. Žáci 14-15 let měli trať dlou-
hou 0,4-10,8-3,3 km. Na 19. místě doběhl Jan 
Voda. V nejpočetněji zastoupené stejné kategorii 
dívek se seřadily za sebe od 12. místa Nela Bedná-
řová, Adéla Kuchařová a Tereza Coufalová. Na 16. 
místě dokončila závod Markéta Dvořáková a 24. 
doběhla Nikola Vodová.

Po těchto závodech následoval závod Českého 
poháru. A zde se podařilo v různých věkových 

kategoriích po absolvování trati 0,75-20-5 km 
vystoupit na stupně vítězů hned pěti závodníkům 
oddílu triatlonu TJ Spartaku Třebíč. 

V kategorii mužů 30-39 let Ondřej Vrba, 40-49 
let Martin Hanáček a 50-59 let Milan Procházka 
- všichni jmenovaní získali pohár za 3. místo. Pro-
lomit se to podařilo Petru Mejzlíkovi, který v kat. 
60-69 let obsadil 2. místo. 

A ani mezi ženami nevyšel oddíl triatlonistů 
naprázdno. Třetí místo v kat. žen 40-49 let obsa-
dila Vendula Procházková a ve stejné kategorii 
doběhla na 5. místě Jana Kuchařová.

V týmové soutěži tyto výsledky stačili na 5.místo 
v konkurenci všech triatlonových oddílů v ČR a 
stejné umístění patří našim triatlonistům i v prů-
běžném pořadí Českého poháru. Do jeho kon-
ce zbývá už jen jediný závod v Karlových Varech 
počátkem září.

„Tohle se podařilo. Pět umístění do třetího mís-
ta už dlouho nebylo, z Českého poháru. Jestli vůbec 
někdy. A Míša Mitisková druhá mezi našimi nejlep-
šími juniorkami je skvělý výsledek,“ konstatoval Petr 
Mejzlík.   -zt-

NA FOTO zleva Vrba, Procházkovi, Hanáček a 
Mejzlík.  Foto: paní Vrbová

Medaile triatlonistů z Tábora

ticky 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 stov-
ka opět nebude v tabulkách pro nedo-
volenou podporu větru. Vedle Havlíč-
ka a Trojana se v Pacově představila i 
další svěřenkyně Jiřího Klinera, Beata 
Meschková. Ta s více než tisícibodo-
vým náskokem zvítězila mezi žákyně-
mi, když si vytvořila osobní rekord ve 
vrhu koulí (9,21 m). Kristýna Kučero-
vá z tréninkové skupiny Petra Veleby 
skončila ve stejné kategorii čtvrtás no-
vým osobním maximem v hodu oště-
pem (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. Meschko-
vá (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. Kučero-
vá (Spartak Třebíč) 2883(20,42 – 
134-7,20-21,20-460-29,80-3:13,62). 
 Milan Zeibert


