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Každoročně jezdíme podpořit na-
ši reprezentaci na nějaké fotbalové 
utkání. Svátek fotbalu ve Francii jsme 
si samozřejmě nemohli nechat unik-
nout. 

Tentokrát to však bylo trochu jiné už 
před odjezdem. Odjížděli jsme s oba-
vami. Ani ne tak s vidinou možnos-
ti teroristických útoků, kterými nás 
neustále média masírovala, ale spíš 
z doprovodných bezpečnostních opat-
ření. 

Na hranicích měly být dle všeho 
důkladné kontroly, ve městech namát-
kové kontroly a před vstupem na sta-
dion několik důsledných osobních 
prohlídek. Nic z toho se však nestalo. 

Ve fanzóně jsme si sice připadali jako 
v nějakém akčním americkém fi lmu, 
když na každém rohu stál na vyvýše-
ném prostranství po zuby ozbrojený 
ostřelovač, ale jinak k tomu „frantíci“ 
přistoupili víc než benevolentně. 

Jedině tak se dá totiž vysvětlit, že na 
zápas s Chorvatskem přinesli jejich 
fanoušci baterie světlic a petard, 
z nichž jedna zranila i pořadatele. 

V té chvíli jsme měli trochu obavy, 
aby se něco takového nestalo i v našem 
sektoru. Později jsme se dozvěděli, 
že pořadatelé dostali avízo, že se v 85. 
minutě něco blíže neurčeného stane. 
A skutečně stalo. 

Pár minut předtím napochodo-
val kordón policistů pod chorvatský 

sektor a nikdo nechápal proč. Odpo-
věď přišla vzápětí. Podpálené sedačky 
doutnaly ještě dlouho poté.

Před každým zápasem byla soutěž 
mezi fanoušky, kdo zakřičí v decibe-
lovém měření hlasitěji. Španělsko i 
Chorvatsko jsme porazili, bohužel jen 
v hledišti. 

K pobavení posloužily i kamery, kte-
ré do obrazce srdíčka snímaly na vel-
koplošnou obrazovku vytipované dvo-
jice, které se musely před zraky všech 
přítomných políbit. Obzvlášť pikantní 
bylo, když vybraly třeba dva chlapy.

UTKÁNÍ Česká republika – Chorvatsko sledovalo přímo na stadionu více než 
38.000 fanoušků. Mezi těmi českými nechyběli zástupci z Vysočiny. 
 Foto: archiv K. Ošmery  

Ohlédnutí za fotbalovým Eurem 2016

Do výsledkové listiny 19. roční-
ku Vysočanského triatlonu se letos 
nesmazatelně zapsali závodníci oddílu 
TT  TJ Spartak Třebíč,spolek. V sobotu 
23. července pokračovala KEPÁK JM 
TT  Liga čtvrtým závodem s názvem 
XTRA IL Vysočany 2016. Závod 
zaznamenal rekordní účast jak v lido-
vém TT  /84/, tak v hlavním „ligovém“ 
závodu /149/.

V lidovém závodu s objemy 0,15 - 8 
- 2,5 km se představila hlavně nastu-
pující generace třebíčských závodníků. 
Celkovým vítězem se stal Tomáš Kaz-
da za 36:35 min a stal se tak i vítězem 
kategorie dorostu. Druhý v této kate-
gorii byl Lukáš Coufal. Mezi doros-
tenkami obsadila 2. místo Roušová 
Natálie před Nikolou Procházkovou a 
Ivanou Jurovou /všichni TR/.

Hlavní závod o objemech 0,7-15-5 
km s účastí, kterou by mu mohl závi-
dět ne jeden závod českého poháru, 
se stal kořistí Tomáše Kroupy z Br-
na /1:05,07h/. Po výborném výkonu 
dosáhl na 3. místo Martin Hanáček, 
kterému tento výsledek přinesl též 
vítězství v kat. 30-39 let /1:07,27h/. 
Na stupních vítězů se představil 
také Milan Procházka, který zvítě-
zil v kat. 50-59 let /23. celkově v čase 
1:13,55h/. 

V této kat. obsadil 6.místo Petr Mejz-
lík. Stejné pořadí obsadil Dušan Pro-
cházka v kat.40-49 let. A do třetice na 
6 místě skončil v kat. 20-29 let Martin 
Man /12.celkově/. Na stupně vítězů se 
postavila také Věra Manová. V kat. žen 
nad 50 let obsadila časem 1:39,20h 
krásné 2. místo. -zt-

Hanáček třetí ve Vysočanech

Třetím místem v běhu na 100 m pře-
kážek pomohla k prvenství českého 
týmu při čtyřutkání ČR – Slovensko 
– Maďarsko – Slovinsko v Miskolci ju-
niorka Spartaku Třebíč Veronika Janíč-
ková. Vítězkou závodu se stala dcera 
bývalého vícebojaře Kateřina Dvořá-
ková, která soupeřkám utekla o více 
než půl vteřiny. Za jejími zády se však 
tvrdě bojovalo o setiny.

Druhá Maďarka Anna Terez Hári 
měla na Veroniku pouhé dvě, svěřen-
kyně trenéra Klinera zas jednu jedi-
nou na Karin Svrčkovou ze Slovenska. 
Družstvo českých juniorek ve čtyřut-
kání zvítězilo, junioři obsadili druhé 

místo za domácími Maďary. Celkové 
prvenství si však z Miskolce odvezla 
česká výprava. 

Z výsledků mezistátního čtyřutká-
ní v Miskolci: 100 m přek: 1. Dvo-
řáková (ČR) 14,01, 2. Hári (Maďar-
sko) 14,64, 3. Janíčková (ČR) 16,65, 
4. Svrčková 14,66, 5. Takácsová 14,70 
(obě Slovensko). Junioři: 1. Maďar-
sko 228 bodů, 2. ČR 207,5, 3. Slovin-
sko 136,5, 4. Slovensko 90. Juniorky: 
1. ČR 245, 2. Maďarsko 195, 3. Slo-
vensko 121, 4. Slovinsko 104. Družstva 
celkově: 1. ČR 452,5, 2. Maďarsko 423, 
3. Slovinsko 240,5, 4. Slovensko 211.
 Milan Zeibert 

Janíčková přispěla k vítězství 
juniorské reprezentace

Mladí baseballisté Třebíče ovládli 
největší turnaj pro děti do deseti let 
v Evropě. Na SuperCupu, který hos-
til areál Tempo Praha, dokázali zví-
tězit v konkurenci dvaceti čtyř nej-
lepších českých týmů včetně osmi 
zahraničních. 

A to jak v turnaji hraném zjedno-
dušenou variantou baseballu, kdy 
hráčům nadhazuje jejich trenér, tak 
v dovednostních soutěžích Masters. 

V sedmileté historii SuperCupu 
se dostali hráči z Vysočiny do fi nále 
počtvrté. Až letos se ale mohli rado-
vat z výhry, a díky prvnímu mís-
tu v dovednostních soutěžích také 
z celkového vítězství.

Kromě zlatých medailí si hráči Tře-
bíče odvezli i řadu individuálních 
ocenění. V hodnocení počítaném ze 

zápasových statistik skončil na prv-
ním místě mezi pálkaři Pavel Jozek 
junior, který také nasbíral nejvíc 
doběhů těsně před dalším zástup-
cem Nuclears Vojtěchem Šabackým. 
Velmi ceněnou statistiku nejvíce 
stažených bodů vyhrál Tomáš Was-
serbauer z Třebíče. Pavel Jozek jr. byl 
navíc vyhlášen nejužitečnějším hrá-
čem.

Na stupně vítězů se zástup-
ci Třebíče dostali i v dovednost-
ních soutěžích. Kateřina Marie 
Kuchaříková byla s časem 12,8 s nej-
rychlejší v homerunovém běhu, 
týmu Nuclears patřila třetí příčka 
v souhře vnitřního pole a díky výbor-
ným výkonům všech členů družstva 
také celkové prvenství v Masters se 
ziskem 4704 bodů. -zt-

Třebíč ovládla největší 
baseballový turnaj v Evropě

Před výkopem nás nutili s moderá-
torem zpívat jakousi hymnu: „Jeden 
za všechny, všichni za jednoho“. Aniž 
bych se chtěl dotknout autorů hudby 
či textu, tak kdyby tato skladba nikdy 
nevznikla, vůbec nic by se nestalo. 

Stejně tak reagovali i fanouš-
ci, kteří ji sborově překřiko-
vali zpěvem lidovky „Vysoký 
jalovec“. Nemile nás překva-
pilo, že téměř dva tisíce Če-
chů vrátilo lístky z důvodu 
strachu o svou bezpečnost. 

Následně je koupili Španě-
lé. Nebylo to nic příjemné-
ho, když nás v našem sektoru 
překřikovali fanoušci soupeře. 
Když k tomu ještě přidám to, 
že někteří hráči se v tisku vyjádřili, aby 
je přijeli fanoušci podpořit, nicméně 
svým rodinným příslušníkům dopo-
ručili, aby zůstali raději doma, nemo-
hl jsem se zbavit myšlenky o pohrdání 
fanoušky i toho, že jsme národ „přizdi-
sráčů“. 

Z tepla obývacího pokoje vyzýváme 
migranty, aby bránili svoji vlast, a sami 
nejsme schopni ani přijet podpořit 
národní reprezentaci, a to jsem osobně 
také odpůrcem migrace.

Co se týká fotbalu jako takového, 
bylo to z naší strany marné, skoro to 
zavánělo ostudou. Proti Španělsku 
mě překvapila hra se třemi krajními 
obránci, s Chorvaty nám pomohl brz-
ký odchod tvůrce jejich hry Modriče a 

přerušení zápasu kvůli výtržnostem. 
Ale jinak mohl být trenér při stano-

vení taktiky odvážnější. Po bitvě je sice 
každý generál, ale Pavel Vrba, coby 
národem vyvolený, se toho měl zhos-
tit lépe. 

Samozřejmě mu i nadále dáváme 
důvěru, přece jen něco dokázal, ale 
určitě bude mít o čem dlouze přemýš-
let. Osobně mu fandím dvojnásob, 
neboť je na den, měsíc i rok narozený 
přesně jako já. 

Potěšilo nás i to, že v hledišti bylo vel-
ké množství fanoušků přímo z Třebíče 
i jejího okolí. 

Zajímavostí bylo, že utkání se Španěl-
skem mával na postranní čáře rozhod-
čí, který je synem nově zvoleného šéfa 
našich sudích, asi už se na to nemoh-
li naši funkcionáři koukat, tak jsme si 
implementovali do čela polského stát-
ního příslušníka.

Před stadionem se nesmělo kouřit, za 
porušení zákazu následovala žlutá kar-
ta od pořadatelů, takže ji někteří z nás 
pochopitelně obdrželi.

Jinak Francie je velmi free 
země, a to ve všem. Pořád-
kumilovnost není její sil-
nou stránkou (asi proto tam 
bylo tak málo odpadkových 
košů) a pro příště víme, že 
si musíme přivézt i vlastní 
záchodová prkénka, neboť 
tato vymoženost se k nim do 
restaurací či benzinek ještě 
nedostala. 

Mají nejdražší mýtné, jaké jsme na 
svých cestách zažili, drahé bylo rovněž 
pivo, tedy spíš něco, co za 6 euro tento 
nápoj jen zdánlivě připomínalo. 

Ale jako lidé byli velmi milí. Místní 
děti se velmi rychle a s perfektní into-
nací učily české fotbalové pokřiky, 
takže kvůli nim byly i napomenuty za 
rušení nočního klidu v kempu, číšní-
ci se zase snažili mluvit česky, většina 
z nich však uměla jen tři slova: „Praha, 
svíčková, miláček“. 

Největší fanouškovský šok nám však 
způsobili Slováci, kteří začali používat 
náš vlastenecký pokřik: „Kdo neskáče, 
není Slovák, hop, hop, hop“.

 Karel Ošmera,
 Třebíč 


