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Historicky první vítězství v nej-
vyšší soutěži si o prodlouženém 
velikonočním víkendu připsali 
baseballisté Třebíče, když doká-
zali zvítězit v Blansku 4:0. Hlav-
ní trenér Nuclears Jan Gregor byl 
tentokrát spokojený jak s výkony 
nadhazovačů, tak přístupem hrá-
čů na pálce. 

„Devon Barker odházel téměř celé 
utkání a odvedl skvělou práci. Pochvá-
lit musím také pálkaře, kteří splnili to, 
co jsme chtěli. Když jsme měli běžce 
ve skórovací pozici, dokázali jsme stá-
hnout body,“ konstatoval Gregor bez-
prostředně po utkání na hřišti dru-
hého nováčka Extraligy.

Baseballisté slavili historickou výhru

PRVNÍ vítězství, byť na půdě soupeře                                     
, patří k zaslouženým úspěchům extra-
ligového celku třebíčských baseballistů. 

 Foto: Robert Vávra 

Odchovanec meziříčské atleti-
ky Ondřej Rosa přerušil sedmnáct 
let trvající vládu vytrvalců z Nové-
ho Města na Moravě v nejstarším 
přespolním běhu na Moravě. Vzhle-
dem k tomu, že na startu  78. roční-
ku Běhu Lorenzovými sady chybě-

Vládu běžců z Nového Města n. Moravě
přerušil velkomeziříčský Ondřej Rosa

TŘEBÍČSKÉMU půlmaratonu nepřálo počasí, přesto se na trať vydalo 321 
závodníků. Podle jednoho z pořadatelů Tadeáše Mahela se jednalo o rekordní 
účast. Ve čtyřech kategoriích padly rekordy, z vítězství se radoval Petr Hének, 
bohužel zlatá medaile nezůstala v Třebíči. Foto: Antonín Zvěřina

Počasí půlmaratonu nepřálo, 
přesto se běželo i za deště

li dnešní trenér Petr Hubáček (vítěz 
2000 – 2006)i reprezentanti Lukáš  
Kourek (2007 – 2012)a Petr Vitner 
(2013 – 2016), byla cesta k prven-
ství pro nejlepšího z loňské Velké 
ceny města Třebíče otevřená. 

Vzdorovat se mu pokusil loňský 
vítěz závodu dorostenců Karel Kulí-
šek, ale v cíli byl o 3 vteřiny poma-
lejší. Tento další novoměstský talent 
však může navázat na úspěchy svých 
předchůdců v některém z příštích 
ročníků, jak je to i nadále v kategorii 
žen. Mezi nimi totiž loňské prvenství 
obhájila osmnáctiletá Kateřina Pulg-
retová, která tak navazuje na šňůru 
Lucie Maršánové, vítězky z let 2008 
– 2015. 

78. ročník Lorenzových sadů 
zaznamenal i další změny. Pořadate-
lé z bezpečnostních důvodů zkrátili 
trať, aby málokdy vídaných 37 účast-
níků kategorie mužů nemuselo po 
startu sbíhat do lesoparku Lísčí ost-
rou zatáčkou za areálem Horáckého 
fotbalového klubu. Daní za bezpeč-
ný průběh závodu je ukončení po 
léta sledovaného vylepšování traťo-
vého rekordu, jehož možná věčným 
držitelem zůstane Petr Vitner.

Novinku přinesl i souboj mezi 
domácími běžci. Josef Rygl, po řa-
du sezon uznávaný jako třebíčská 
vytrvalecká jednička, sice Lorenzo-
vy sady většinou vynechával, přes-
to bylo překvapením, když po pádu 
v prvním kole prohrál s Michaelem 
Jakůbkem, objevem trenéra Jiřího 
Březny. Celkově se letošního Běhu 
Lorenzovými sady, který zorganizo-
val atletický oddíl Spartaku Třebíč, 
zúčastnilo včetně nesoutěžního běhu 
atletické školky téměř 200 závodníků 
a závodnic. 

Z výsledků 78. ročníku Běhu 
Lorenzovými sady: Muži 4,4 km 
(Memoriál Josefa Popeláře): 1. 
Rosa (Univerzita Brno) 13:23, 2. 
Kulíšek (Nové Město) 13:26, 3. Jaků-
bek 13:37, 4. Rygl 13:42 (Spartak 

Třebíč). Ženy 2,4 km: 1. Pulgreto-
vá (Nové Město) 8:04, 2. Doležalo-
vá (Spartak Třebíč) 9:19, 3. Hrubá 
(Baník Stříbro) 10:03. Dorost 2,4 
km: 1. Kabrda (Nové Město) 7:38, 
2. Janík (Spartak Třebíč) 7:44, 3. 
Koutník (Nové Město) 8:04. St. žá-
ci 1,4 km: 1. Ammer (Žďár) 4:29, 
2. Vokoun 4:31, 3. Březka 4:34 (oba 
Velké Meziříčí) 4:34. St. žákyně 
800 m: 1. Štorková (Spartak Třebíč) 
2:57, 2. Němcová ( Jihlava) 2:59, 
3. Kováčová (Havl. Brod) 3:01. 
Ml. žáci 800 m: 1. Janáček (Žďár) 
2:52, 2. Trojan (Spartak Třebíč) 
2:53, 3. Dočkal (Humpolec) 2:56. 
Ml. žákyně 600 m: 1. Střešňáková 

(Nové Město) 1:52, 2. Machovcová 
( Jihlava) 1:54, 3. Fučíková (Spar-
tak Třebíč) 1:56. Přípravka starší 
hoši 600 m: 1. Dreisig 1:52, 2. Jun-
gr 2:03 (oba Jihlava), 3. Hort (Spar-
tak Třebíč) 2:05. Přípravka starší 
dívky 500 m: 1. Szkanderová (Nové 
Město)1:33, 2. Neumanová 1:36, 
3. Teplá 1:38 (obě Spartak Třebíč). 
Přípravka mladší hoši 400 m: 1. 
Kalda (Spartak Třebíč) 1:29, 2. Štur-
sa (Havl. Brod) 1:30, 3. Janda ( Jih-
lava) 1:38. Přípravka mladší dívky 
400 m: 1. Láníková ( Jihlava) 1:38, 
2. Velebová (Spartak Třebíč) 1:40, 3. 
Kinclová ( Jihlava) 1:41.

 Milan Zeibert

V sobotu se týmy přestěhova-
ly k odvetě na třebíčskou Hvězdu 
a Nuclears si dělali naděje na dal-
ší výhru. Jenže na vítězství před 
domácím publikem si budou muset 
ještě počkat. Diváci, kteří na stadi-
on v chladném počasí dorazili, sice 
měli možnost vidět soustředěný tlak 
domácích, ale bez bodového efektu. 

„Na metách jsme nechali minimál-
ně třináct bodů, a to nám zhatilo lep-
ší výsledek. Bezzubost na pálce pro mě 
byla ještě horší, než chyby v poli,“ uza-
vřel účinkování svého týmu trenér 
Nuclears Gregor. 

Hráči Olympie dokázali potrestat 
errory polařů Třebíče a už po třetí 
směně se ujali vedení 0:5. Nuclears 
sice měli třikrát po sobě obsazené 
všechny mety, ale víc než jeden bod 
nedokázali stáhnout. Blansko si tak z 
Vysočiny odvezlo vítězství 1:6.  -rv-


