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Baseballisté Třebíče jsou sice v Ext-
ralize nováčkem, ale už po dvoumě-
síčním účinkování v této nejvyšší 
české soutěži se můžou pochlubit 
zajímavými skalpy svých soupeřů. 
Vůbec první historické výhry se 
dočkali na půdě dalšího nováčka 
z Olympie Blansko. 

Před domácím publikem pak 
dosáhli prvního vítězství proti 
pražskému Tempu a daleko od úspě-
chu nebyli ani v následné odvetě. 
Překvapení pak rozhodně neskrýva-
li Hroši Brno, když si z třebíčského 
stadionu Na Hvězdě odváželi poráž-
ku 8:2. A opravdu husarský kousek 
se povedl hráčům Nuclears v Čes-
kém baseballovém poháru, kde ve 
čtvrtfi nále vyřadili loňského fi nalistu 
Extraligy – pražskou Kotlářku.

Diváci na Vysočině můžou být 
opravdu spokojeni. I když Třebíč 
pokaždé nevyhrává, její duely vždy 
nabízejí řadu atraktivních momentů. 
Pochvaly se muži Nuclears dočkali i 
od hrajícího trenéra Arrows Ostrava 
a dlouholetého reprezentanta Aleše 
Navrátila. 

Jeho tým Na Hvězdě sice zvítězil, 
ale o výhru musel celý zápas bojovat. 
Slova uznání od týmu, který letos už 
dvakrát jako jediný dokázal porazit 
dvacetinásobné mistry Draky Brno, 
určitě potěší.

Kvalitu české Extraligy významně 
pozvedají i cizinci ve službách jed-
notlivých týmů. Pravidlo, že v jed-

nom utkání mohou nastoupit maxi-
málně tři, přitom nechává dostatek 
prostoru pro sbírání zkušeností a 
růst domácích hráčů. Dres Nuclears 
letos oblékají čtyři zahraniční posi-
ly. Tři Američani i Australan před 
angažmá v České republice hráli nej-
vyšší australskou soutěž a jejich pří-
tomnost zajímavě oživuje třebíčskou 
hru.

„Náš tým se zápas od zápasu lepší 
a sbírané zkušenosti se začínají proje-
vovat hlavně na pálce, kde už se také 
začínáme prosazovat,“ hodnotí posun 
ve výkonech svých svěřenců trenér 
Třebíče Jan Gregor. Kvalitní baseball 
v podání nejlepších českých týmů je 
k vidění Na Hvězdě v Třebíči kaž-
dý týden. Během června se diváci 
mohou těšit na utkání se dvěma nej-
lepšími celky průběžné tabulky i na 
souboj s druhým nováčkem Extrali-
gy. Nabídka programu Na Hvězdě je 
široká, stačí si vybrat. -rv-

Třebíč si, jako nováček Extraligy, o 
víkendu připsala další vítězství v nej-
vyšší soutěži, když dokázala porazit 
Skokany Olomouc na jejich půdě 
5:2. Nuclears favorita dokonale pře-
kvapili, a jednoznačně se jim vypla-
tila trpělivost, se kterou celý zápas 
testovali nepropustnost olomoucké 
obrany.

Jen o den dříve přitom Skoka-
ni dvakrát porazili Třebíč v jejím 

domácím prostředí Na Hvězdě vyso-
ko 1:10 a 2:10. V Olomouci ale bylo 
vše jinak. Na nadhazovacím kopci si 
v dresu Nuclears připsal do statistik 
vítězství Američan Wesley Judish. 
Na pálce pak byli za Třebíč nejpro-
duktivnější Australan Tyler Chappell 
se třemi hity a Filip Čapka, který ze 
dvou odpalů vytěžil hned tři stažené 
doběhy. Za zmínku určitě stojí také 
dva body Jana Urbánka.

V tropickém počasí byl stav dlou-
ho vyrovnaný. Až v sedmé směně se 
Třebíči podařilo prolomit olomouc-
kou obranu a přidat čtyři důležité 
body. Na ty Skokani dokázali reago-
vat už jen jedním doběhem.

Fanoušci Nuclears se tento týden 
mohou těšit na dvacetinásobné mis-
try České republiky - Draky Brno. 
Ti se představí na třebíčské Hvězdě 
v sobotu 3. června od 16 hodin. -rv-

MLADÍČCI v modrých dresech Třebíče, Radim Novotný a Lukáš Hlouch, se 
snaží zastavit reprezentanta Matěje Hejmu u druhé mety v utkání Nuclears proti 
Eagles Praha. Foto: Robert Vávra

Nuclears vyřadili Kotlářku z poháru

Nuclears překvapili Skokany Olomouc

Oblékl si 
slávistický dres

Mejzlík uspěl na Slovensku
Slovenský pohár v triatlonu se 

dočkal zahájení v neděli 21. květ-
na na Slnečných jazerách v Senci, a 
jen do hlavního závodu se prezen-
tovalo 248 závodníků.  Byl to již 28. 
ročník závodu s názvem SENEC 
TRIATHLON, na distancích sprint 
triatlonu 0,75-20-5 km. Rychlou 
rovinatou trať závodníkům hodně 
znepříjemňoval silný nárazový vítr.  

Po několika letech si svoji účast na 
tomto závodu zopakoval Petr Mejz-
lík z TJ Sp. Třebíč. V kat. 55-59 let se 
mu podařilo dostat na stupně vítě-
zů, a časem 1:11,46 h obsadil 3. mís-
to /115./. Celkovým vítězem závo-
du se stal František Kubínek z Brna 
časem 55:06 h. „Bylo to fakt moc hez-
ký závod, a i se mi vydařil,“ okomen-
toval účast Mejzlík.   -zt-

V Třebíči se uskuteční největší fot-
balový turnaj v historii. Třebíč Open 
2017 přivítá přes sto fotbalových 
týmů ze čtyř zemí Evropy. Třídenní 
sportovní svátek vypukne po celém 
Třebíčsku  v pátek 9. června a bude 
trvat až do neděle 11. června. 

Do Třebíče přijede přes 1500 dětí 
ze všech koutů České republiky, obje-
ví se také mladí hráči ze sousedního 
Slovenska, Polska, a jako třešnička na 
dortu přiletí dvojnásobný vítěz Ligy 
Mistrů - Portugalský klub FC Porto. 
Třebíč Open 2017 organizuje klub 
SK Fotbalová škola Třebíč.

„Naším cílem není pouze uspořádat 
fotbalový turnaj, ale také otevřít město 
Třebíč světu se vším, co může nabídnout. 
Máme připravený i bohatý doprovodný 
program. Třebíč Open 2017 je turnaj 
pro děti a mládež od šesti do třinácti let. 
Díky výrazné podpoře okolních obcí a 
klubů bude připraveno sedm sportov-

ních arén v Třebíči, Přibyslavicích, Více-
nicích, Rouchovanech a Dukovanech, ve 
kterých bude turnaj probíhat,“ popsal 
záměry pořadatele Martin Daněk, 
ředitel Třebíč Open 2017. 

Koncept turnaje zahrnuje nejen fot-
balová utkání, ale také návštěvu rege-
neračních areálů Laguna a Polanka, 
historických památek města Třebí-
če, a také sobotní večerní turnajo-
vý ceremoniál a „aft erparty“ s živou 
hudbou a ohňovou show přímo 
v hlavní turnajové aréně, hřišti TJ 
Spartak Třebíč.

„Chceme poděkovat všem partnerům 
z řad fi rem, klubů, obcí i dalším, pro-
tože bez nich by se Třebíč Open 2017 
vůbec nemohlo uskutečnit. Vypadá to, 
že cíl se nám podaří splnit více než dob-
ře, protože už nám píšou například i 
brazilští prarodiče hráčů FC Porto, že se 
přiletí podívat. To je více, než jsme čeka-
li,“ doplnil Daněk. -zt-

Třebíč přivítá FC Porto

VÍTĚZSTVÍ Slávie Praha v první fot-
balové lize velice potěšilo Milana Jur-
du z třebíčské čtvrti Borovina. Dru-
hý den dopoledne si oblékl slávistický 
dres, aby zdůraznil svoje fandovství a 
vztah k tomuto klubu.
  Foto: Antonín Zvěřina


