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Ve fanzóně na Letenské pláni při utká-
ní České reprezentace s Nizozemskem 
bylo možné narazit na zajímavé fot-
balové osobnosti, jako na Pavla Kuku, 
Miroslava Kadlece, Antonína Panenku, 
Horsta Siegela nebo trenéra vicemistrů 
Evropy 1996 Dušana Uhrina staršího 

(na snímku vlevo), se kterým se setkal 
manažer kapely BAGR Karel Ošme-
ra. „Vstup do kvalifi kace nám vyšel zna-
menitě. Brankami Dočkala a Pilaře jsme 
porazili Nizozemí, tedy třetí tým nedávno 
skončeného mistrovství světa v Brazílii,“ 
liboval si po utkání Ošmera. -zt-

DUŠAN UHRÍN (vlevo) a manažér třebíčské skupiny BAGR Karel Ošmera.
 Foto: archiv K. Ošmera 

Manažer se vyfotil s trenérem

Nejstarší český turnaj pro děti do 
desíti let v Coach-Ballu, nazvaný 
„Na Hvězdě“, hostil v neděli 7. září 
2014 stejnojmenný třebíčský are-
ál. Na Vysočinu se už pošesté sjela 
pětice nejlepších týmů, aby bojo-
vala o velký putovní pohár ve zjed-
nodušené formě baseballu, při kte-
ré mladým hráčům nadhazuje míč 
jejich trenér – coach.

V předpremiéře měly týmy mož-
nost odehrát část utkání na nově 
budovaném mládežnickém hřišti, 
které vyrůstá v těsném sousedství 
hlavního stadionu. Vedle domácí 
Třebíče, Nuclears, a obhájce prven-
ství z loňského roku Draků Brno 
dostaly na turnaj pozvánku kluby, 
jejichž výběry se nejlépe umístily 
na červnovém Zlatém Superpohá-
ru (Českém baseballovém poháru 
pro kategorii do 10 let).

V úvodním kole porazili Draci 
brněnský Pipas  7:1 a Třebíč Hro-
chy Brno 8:1. Oba vítězné týmy 
následně nenašly přemožitele ani 
mezi ostatními celky, takže jejich 
vzájemný zápas v posledním kole 
základní části se po dohodě účast-
níků stal rovnou i finálovým utká-
ním. 

Do průběhu turnaje zasáhl ješ-
tě Sokol Hluboká, který předvá-
děl sympatické výkony a důklad-
ně potrápil i pozdějšího finalistu z 
Brna. Hluboká Drakům podlehla o 
jediný doběh 2:3.

Tradiční turnaj „Na Hvězdě“ 
nabídl v letním prosluněném poča-
sí porci celkem deseti kvalitních 
zápasů, které se opět staly výbor-

nou prověrkou před blížícím se 
vrcholem sezóny v podobě mis-
trovství České republiky. Páté mís-
to v Třebíči obsadila Hluboká, 
před Hrochy Brno, a pohár za třetí 
místo si odvezl brněnský Pipas.

Po čtyřech letech se opakovalo 
finále mezi Draky a Třebíčí. Domá-
cí Nuclears chtěli soupeři oplatit 
porážku z roku 2010, kdy jim pod-
lehli 8:11. 

Brněnský tým ale dokázal udržet 
rozhodující utkání po celou dobu 
pevně ve své režii a zaslouženě 
mu patří první místo. Velký putov-
ní pohár se tak už po páté stěhuje 
na Městský baseballový stadion v 
Brně. V Třebíči zůstal, stejně jako v 
prvních dvou ročnících, sloupový 
pohár za druhou příčku.

Nejužitečnější hráče si určo-
vali trenéři jednotlivých týmů. 
Za Sokol Hluboká se jím stal 
Michal Malát, u Hrochů Brno Tim 
Whitehead, za Pipas Brno Tomáš 
Urbánek, Třebíč Nuclears zvolili 
Petra Treteru a v Dracích Brno byl 
vyhlášen nejužitečnějším hráčem 
Šimon Klacl.

V příštím ročníku turnaje „Na 
Hvězdě“ se už bude hlavní dění 
odehrávat na novém mládežnic-
kém hřišti, jehož provoz by měl 
oficiálně zahájit tradiční charita-
tivní turnaj na závěr sezóny. 

Naposledy putoval výtěžek z cha-
ritativního turnaje na dětské oddě-
lení třebíčské nemocnice, letos 
bude výnos určen na dovybavení 
nového hřiště pro mládež, na kte-
rém se turnaj uskuteční. -zt-

V ostré prověrce vybojovala 
Třebíč druhé místo

Poprvé v pětadevadesátileté historii 
třebíčské atletiky absolvovala prvoli-
govou soutěž společně družstva mužů 
i žen. A absolvovala ji úspěšně, když 
muži už potřetí za sebou skončili dru-
zí, zatímco ženy, ve své první sezoně 
po loňském postupu z II. ligy, obsadily 
šesté místo.

Rozhodlo o tom poslední kolo sou-
těže, které se konalo v pražském Ede-
nu. Muži, kterým chyběl překážkář 
Paďour, a po zranění na ME v Curychu 
měl omezenou možnost startu dese-
tibojař Sýkora, se vzdali pomyšlení na 
souboj s vedoucím Olympem a jistili 
svou celkovou druhou příčku. 

Kolem nich však probíhal zuřivý boj 
o záchranu, který pro sebe mohut-
ným fi nišem rozhodli zpočátku sezony 
nevýrazní Bílinští a Domažličtí. V kli-
du zůstal Spartak Praha 4, a také Plzeň, 
neboť oba tyto oddíly měly z jarní části 
„nahráno“. Celkem odevzdaně sestou-
pila pražská Sparta, naopak vše pro 
záchranu dělala Stará Boleslav. Nespa-
silo ji však ani trojnásobné prvenství 
reprezentanta Tesaře a padá do II. ligy. 

Z členů družstva Jana Vaňka se v 
posledním kole s vrhači Matejem 
Gašajem (27 bodů) a Michalem Holi-
cou (16) blýskli také oštěpař Jiří Dvo-
řák (16) a výškař Jan Kašpar (13), 

který jediný dokázal svou disciplínu 
vyhrát. Bez respektu šel do soupeřů 
Aleš Svoboda (14), úspěšný ve třech 
skokanských disciplínách.

Zmíněný Jiří Sýkora (11) mohl 
po zranění kotníku nastoupit jen ve 
vrzích. Své poslední ligové vystoupe-
ní v třebíčském dresu si asi představo-
val jinak, přesto obětavě zabodoval v 
kouli, oštěpu i disku. Jestliže Sýkora 
měl hvězdnou sezonu pokaženou zra-
něním v závěru, mílař Josef Rygl (8), 
který se trápil celý rok, se prosadil 
právě v posledním ligovém závodě. 

Pro všechny závodníky bez rozdí-
lu platí, že se poctivě podíleli na dal-
ším z velkých úspěchů třebíčské atle-
tiky, která ještě neměla ve své historii 
družstvo, jež by v jedné „pětiletce“ I. 
ligu dvakrát vyhrálo a třikrát skončilo 
druhé. 

Družstvo žen vedené Jiřím Kline-
rem, nemělo zdaleka takové ambice. 
Možnost vystoupit na vyšší než šes-
tou příčku zhatila vždy v každém kole 
absence jedné z rozhodujících závod-
nic. Nejinak tomu bylo i v Edenu, kde 
chyběla Veronika Janíčková, která si 
obnovila svalové zranění při Velké 
ceně Třebíče. 

Na místě jedničky družstva ji 
zastoupila Bára Doležalová (16,75 

bodu), která úspěšně absolvovala oba 
sprinty, dálku, a navíc sprinterskou i 
čtvrtkařskou štafetu. Výrazněji zabo-
dovaly už jen Monika Sedláčková (9) 
a Kristýna Dobrovolná (8,25). Obě 
byly úspěšné nad vysokými překážka-
mi, Sedláčková navíc v kouli. 

V posledním kole tak družstvo 
skončilo až sedmé, vzhledem k násko-
ku z kol předchozích ale s přehledem 
uhájilo celkové šesté místo.  

Výkony závodníků a závodnic 
Spartaku Třebíč ve 4. kole I. ligy v 
Edenu: 100 m: 8. Netymach 11,21 
– 6. Doležalová 12,76, 8. Tesařo-
vá 13,07. 200 m: 8. Kroupa 23,01, 
10. Netymach 23,06 - 5. Doležalová 
26,69, 16. Dobrovolná 28,66. 400 m: 
6. Beránková 64,51. 800 m: 10. Ry-
gl 2:00,15, 14. Janíček 2:04,32 – 11. 
Beránková 2:32,32. 1500 m: 4. Rygl 
4:03,4 – 6. M. Sedláková 4:56,99. 100 
m př: 4. Dobrovolná 16,16, 8. Sedláč-
ková 17,04, 10. Březnová 17,53. 400 m 
př: 6. Březnová 68,01, 9. Vejmelková 
70,27. 4 x 100 m: 6. Vejmelková Tesa-
řová Dobrovolná Doležalová 51,67. 4 
x 400 m: 5. Beránková M. Sedláková 
Březnová Doležalová 4:19,04. Chůze 
20 km: 4. Zeibert 2:26,07, 5. Marek 
2:34,03. Dálka: 11. Dolák 595 – 7. 

Doležalová 528. Trojskok: 4. Svobo-
da 13,12, 8. Dvořák 12,46, 9. Kašpar 
12,20. Výška: 1. Kašpar 195, 7. Dvo-
řák 185, 8. Svoboda 185. Tyč: 7. Svo-
boda 335. Kladivo: 2. Gašaj 52,72, 4. 
Holica 49,94. Koule: 2. Gašaj 15,06, 
8. Sýkora 13,48, 10. Holica 13,15, 15. 
Kliner 12,55. Oštěp: 2. Dvořák 63,33, 
7. Sýkora 53,92, 11. Dolák 46,33, 12. 
Kliner 44,18 – 9. Sylvestrová 29,09. 
Disk: 2. Gašaj 54,62, 3. Holica 53,03, 
7. Sýkora 44,60, 12. Kliner 39,13. 

Pořadí družstev v kole: Muži: 1. 
Olymp Praha 190, 2. Domažlice182, 
3. Bílina 159, 4. Spartak Třebíč 132, 
5. Spartak Praha 4 118, 6. Stará Bole-
slav 110, 7. Škoda Plzeň 91, 8. Sparta 
Praha 56. Ženy: 1. Slavia Praha 216, 
2. Spartak Praha 4 181, 3. Tábor 146, 
4. Stará Boleslav 121,5, 5. Plzeň 115, 
6. Beroun 72, 7. Spartak Třebíč 63, 8. 
České Budějovice 56. 

Celkové pořadí I. ligy: Muži: 1. 
Olymp Praha 31, 2. Spartak Třebíč 25, 
3. Spartak Praha 4 18 (527), 4. Ško-
da Plzeň 18 (506), 5. Domažlice 16 
(514), 6. Bílina 16 (499,5), 7. Stará 
Boleslav 13, 8. Sparta Praha 7. Ženy: 
1. Slavia Praha 32, 2. Spartak Praha 4 
26, 3. Tábor 25, 4. Stará Boleslav 20, 
5. Plzeň 17, 6. Spartak Třebíč 11, 7. 
Beroun 9, 8. České Budějovice 4. miz

Atleti byli v I. lize opět druzí, atletky šesté

V  hlavním městě Tádžikistánu v 
Dušanbe se konalo mistrovství svě-
ta juniorů a veteránů v Taekwon-do 
ITF. Soutěže se v kategorii veteránů 
zůčastnil třebíčský závodník Jaroslav 
Mašek, člen českého reprezentační-
ho týmu. Podmínky na místě soutěže 
byly klimaticky náročné, teploty běž-
ně dosahovaly 40°C, na druhou stra-
nu organizace a zázemí pro výpravy 
byly nachystány výborně. 

Borec z Třebíče soutěžil v disciplí-
nách: sestavy, sportovní boj a pře-
rážení. Individuální úspěch získal 

hned v první disciplíně, sestavách, 
kde získal zlatou medaili. Zlatý kov 
získal ve stejný den i v týmových 
sestavách. V přerážení zůstal v silné 
konkurenci dalších siláků bez medai-
le, ale zadařilo se ve sportovním boji, 
kde pomohl českému týmu ke stříbr-
né medaili. 

Veteránské části výpravy se i přes kva-
litní konkurenci celkově dařilo, naopak 
junioři se prosazovali hůře. V hodno-
cení států první tři místa obsadili tra-
dičně silné země KLDR a Rusko, které 
doplnil domácí Tádžikistán. -zt-

Přivezl  medaili z mistrovství


