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Poslední kolo Českomoravské 
ligy v baseballu mužů nabídlo di-
vákům, kteří dorazili na třebíč-
ský stadion Na Hvězdě, netradič-
ní podívanou.

 V dresu domácích Nuclears na-
stoupily nejen nové atraktivní po-
sily ze zahraničí, ale také juniorský 
mistr světa v desetiboji Jiří Sýkora. 
Po olympijském vítězi v hodu oště-
pem Janu Železném, který byl v ro-
ce 1996 testován týmem americké 
MLB Atlanta Braves, se Jiří stal dru-
hým českým špičkovým atletem 
působícím také v baseballu.

Na soupisce třebíčského klubu 
není přitom žádným nováčkem, 
protože za něj startoval už na dvou 
mistrovstvích republiky. To ale Ji-
ří Sýkora chodil ještě na základní 
školu. Na baseballové hřiště se vrá-
til v sobotu 25. dubna, kdy mu je-
ho tehdejší trenér a současný před-
seda Nuclears Jan Urbánek předal 
nový dres s neobvyklým číslem. Lo-
ni vybojoval Jiří Sýkora titul junior-
ského mistra světa v novém rekor-
du šampionátu 8135 bodů. A právě 
toto číslo teď má i na svém base-
ballovém dresu.

Po slavnostním nadhozu před 
úvodním utkáním proti Klasiku 
Frýdek-Místek Jiří Sýkora nejdří-
ve odpovídal na otázky a spoluko-
mentoval průběh zápasu z velína 

třebíčského stadionu. Diváci se tak 
měli možnost dozvědět řadu zají-
mavostí z prostředí vrcholové at-
letiky. Ve třetí směně se pak dostal 
i do hry. Během nástupu na pálce 
měl dva odpaly mimo výseč, a přes-
tože byl nakonec strike-out, poda-
řilo se mu posunout běžce před se-
bou, který ukradl druhou metu.

„Pohyb těla při pálení je podobný 
jako třeba při hodu diskem, kdy také 
vytáčíte boky,“ porovnával Sýkora 
dovednosti používané v obou spor-
tech. 

„Z baseballu jsem v atletice asi nej-
více využil silný a přesný hod. Pro 
baseball lze z desetiboje využít mys-
lím téměř vše. Snad s výjimkou sko-
ku o tyči, ale to je stejně atletika, jen 
když se člověk rozbíhá, po odrazu 
už jde spíš o gymnastiku,“ dodal s 
úsměvem juniorský mistr světa.

Na závěr Jiří Sýkora ještě pode-
psal baseballové dresy s číslem 
8135, které společně s klubem vě-
noval do charitativní dražby. Ta se 
v Třebíči už stala tradicí při zakon-
čování baseballové sezóny. Na pod-
zim se tak její účastníci budou mo-
ci těšit na jedinečnou trofej, jejímž 
vydražením zároveň přispějí na 
dobrou věc. Výtěžek z té letošní by 
měl směřovat opět do sociální sfé-
ry ve městě či kraji.  –rv-DRES s podpisem Sýkory si mohou zájemci  vydražit na konci sezóny během 

tradičního charitativního turnaje Na Hvězdě. FOTO: Robert Vávra

Za Nuclears nastoupil Jiří Sýkora, 
juniorský mistr světa v desetiboji

Třebíčský sportovně-relaxační areál 
Na Hvězdě se stane dějištěm další 
významné události. Po kontinentálních 
šampionátech v baseballu bude hostit 
Stříbrný Superpohár, který je součástí 
největšího turnaje pro děti do deseti let 
v Evropě. 

Ústředním místem tentokrát 
nebude hlavní stadion Nuclears, ale 
nové baseballové hřiště pro mládež 
vybudované v jeho těsném sousedství. 
Od 16. do 17. května na něm budou 
bojovat nejlepší týmy ze tří krajů o čtyři 
postupová místa na Zlatý Supercup 
v Praze, kde šestnáctku českých 
zástupců doplní osmička zahraničních 
účastníků.

V těžké konkurenci ze silné oblasti 
jižní Moravy a Vysočiny si bude chtít 
zajistit postup i domácí tým Nuclears, 
který v pražské finálové části ještě ani 
jednou nechyběl a loni dokonce zvítězil 
v dovednostních soutěžích Masters, 
které jsou součástí závěrečného turnaje. 
Ty budou letos poprvé ovlivňovat 
také konečné výsledky Stříbrných 
Superpohárů.

„O celkovém pořadí a jménech čtyř 
postupujících týmů rozhodne součet 
umístění v turnaji a dovednostních 
soutěžích,“ říká k postupovému klíči 
ředitel třebíčského turnaje Robert 
Vávra. Upozorňuje, že děti do deseti 
let hrají zápasy ve zjednodušené formě 

baseballu, kdy jim míč nadhazuje jejich 
vlastní trenér. 

Mezi takzvané Masters disciplíny pak 
patří individuální soutěž tří zástupců 
z každého družstva v hodu a odpalu 
baseballového míčku do dálky, běhu po 
metách a kolektivní souhra vnitřního 
pole.

Superpohár je sportovní projekt, 
který nemá svým rozsahem v Evropě 
obdoby. Ve stejný čas jako v Třebíči 
budou bojovat další desítky družstev o 
postup v Ostravě, Plzni a Jablonci. Turnaj 
láká nejen atraktivní české a zahraniční 
účastníky, ale i odpovídající pozornost 
médií. Česká televize bude připravovat 
zhruba padesátiminutový pořad, ve 

kterém se chce kromě finálové části v 
Praze věnovat i jednotlivým Stříbrným 
Superpohárům.

„Získat pořadatelství takovéto akce 
je prestižní záležitostí a moc si důvěry, 
kterou jsme jako organizátoři získali, 
vážíme. Stejně jako skutečnosti, že nad 
Stříbrným Superpohárem v Třebíči 
převzali o iciální záštitu starosta města 
Pavel Janata a hejtman Kraje Vysočina 
Jiří Běhounek,“ zdůrazňuje Vávra.

Zástupci města a kraje se také 
zúčastní slavnostního otevření 
nového baseballového hřiště pro 
mládež v neděli 17. května. To bude 
součástí závěrečného dne Stříbrného 
Superpoháru. 

Přivítají největší evropský turnaj

Kdo jiný, než čtyřnásobný mistr ČR 
v krosu mílařů Petr Vitner, by měl 
vyhrát v nejstarším běhu na Moravě? 
Novoměstský favorit ke svému třetímu 
prvenství v řadě přidal na trati v Lísčí 
i nový traťový rekord, když dosavadní 
maximum Lukáše Kourka (13:52 
min z r. 2009) zlepšil o sedmnáct 
vteřin. Potvrdil tak pokračování 
éry novoměstských běžců, kteří v 
Lorenzových sadech vítězí už od roku 
2000 (2000 – 2006 Hubáček, 2007 – 
2012 Kourek, 2013 – 2015 Vitner). 
I mezi ženami kralovala závodnice 
z Nového Města na Moravě. Lucie 
Maršánová přidala k dosavadním 

čtyřem prvenstvím (2008 a 2012 
– 2014) páté a ozdobila ho rovněž 
traťovým rekordem, když o tři vteřiny 
vylepšila čas Lucie Sárové (8:10 min z 
roku 2007). 

Z Třebíčáků byl v hlavním závodě 
nejrychlejší Lukáš Dokulil, který doběhl 
šestý. V mládežnických kategoriích 
se z pořádajícího atletického oddílu 
Spartaku Třebíč mezi nejlepší 
prosadili dorostenec Marek Jelínek 
a žáci Ondřej Grulich, Luboš Opatřil, 
Kristýna Všetečková, Adam Havlíček 
a Adam Trojan. Ten jako jediný svou 
kategorii vyhrál.

Z výsledků 76. ročníku Běhu 

Lorenzovými sady:  Muži 4,5 km: 
1. Vitner 13:35 (traťový rekord), 2. 
Trávníček 14:31, 3. Šacl 14:44 (všichni 
Nové Město na Moravě), 6. Dokulil 
(Spartak Třebíč) 16:13. Ženy 2,2 km: 
1. Maršánová (Nové Město na Moravě) 
8:07, 2. Brabcová (Okříšky) 10:02, 
3. Komárková (Studenec) 10:09, 4. 
Dobrovolná (Spartak Třebíč) 10:16. 
Dorost 2,2 km: 1. Kulíšek (Nové 
Město na Moravě) 7:41, 3. Jelínek 
(Spartak Třebíč) 8:24. St. žáci 1,4 
km: 1. Brychta (Havlíčkův Brod) 4:56, 
2. Grulich 5:00, 3. Opatřil 5:11 (oba 
Spartak Třebíč). St. žákyně 800 m: 
1. Vomelová (Havlíčkův Brod) 3:04, 6. 

Peštálová (Spartak Třebíč) 3:12. Ml. 
žáci 800 m: 1. Kazda (Budišov) 2:51, 
6. Janíček (Spartak Třebíč) 3:07. Ml. 
žákyně 600 m: 1. Kováčová (Havlíčkův 
Brod) 2:07, 3. Všetečková (Spartak 
Třebíč) 2:09. St. hoši 600 m: 1. Trojan 
2:09, 3. Havlíček (oba Spartak Třebíč) 
2:11. St. dívky 500 m: 1. Střešňáková 
(Nové Město na Moravě) 1:45, 7. 
Růžičková (Spartak Třebíč) 2:02. Ml. 
hoši 400 m: 1. Harvey (Velké Meziříčí) 
1:35, 5. Bakus (Třebíč) 1:56. Ml. dívky 
400 m: 1. Smolová (Náměšť) 1:35, 8. 
Kolmanová (Třebíč) 2:19.

 Milan Zeibert

Vyhrál mistr republiky Vitner


