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Nad hřištěm Hvězda přeletěl vrtulník
Nízký průlet bojového vrtulníku přímo nad hrací plochou zahájil
mimořádnou podívanou na třebíčské Hvězdě. Během extraligového
utkání domácích Nuclears s Olympií Blansko vzdali baseballisté hold
všem vojákům. Takzvaný Army Day
připravil klub Nuclears ve spolupráci
s 22. základnou vrtulníkového letectva Armády České republiky z nedaleké Náměště nad Oslavou, a diváci
si opravdu přišli na své.
Hráče přivedli k nástupu malí baseballisté Třebíče a o slavnostní nadhoz se tentokrát postarali hosté z
armády. Zástupce velitele 225. letky bojového zabezpečení, Michala Voltra a bývalého hráče Nuclears
Pavla Eigla, doprovodil k nadhazovacímu kopci také radní Pavel Heřman
- zástupce města Třebíče, které akci
oficiálně podpořilo.
Souboj dvou nováčků v nejvyšší
soutěži byl absolutně vyrovnaný, a
to doslova až do posledního odpalu.
Tím v dohrávce utkání dokázal Američan Wesley Judish stáhnout ze třetí
mety Jiřího Novotného pro vítězný
doběh, a Třebíč se mohla radovat už
ze sedmé extraligové výhry.
Výborný výkon podal celý tým.
Hrdinou zápasu se ale stal právě Wes
Judish, který kromě rozhodujícího
odpalu také celé utkání odházel a
soupeři nadělil celkem osm strikeoutů. Pálkařům Blanska se proti Wesovi nepodařilo prosadit a do statistik
si připsali jediný hit.

DIVÁCI a hráči na baseballovém hřišti Hvězda se mohli pokochat přeletem vrtulníku.
Foto: Robert Vávra
Mezi třetí a čtvrtou směnou byla k
vidění atraktivní komentovaná ukázka výcviku služebních psů. Během
ní se Na Hvězdě i střílelo. Zastrašování figurantem, ani střelby se ale ani
jeden ze psů nezalekl, a vždy splnili

svůj úkol: zneškodnit pachatele. Po
pátém inningu pak nastoupili na hrací plochu vojáci z 225. letky bojového zabezpečení, aby předvedli ukázky boje muže proti muži. Při něm
využívají takzvané MuSaDo, což je

Mejzlík vicemistrem světa
Poprvé v ČR se v sobotu 3. června se uskutečnilo Mistrovství světa
v dlouhém kvadriatlonu. Jedná se o
prestižní závod, který se nekoná každý rok. A po německém Hannoveru
(2015) se mistrovský závod uskutečnil v nedalekém Lazinově, na vodní
nádrži Křetínka u Letovic. Téměř 50
závodníků ze šesti zemí (SRN, VB,
FRA , PL, ESP a ČR) si změřilo síly
na tratích o objemech 4 - 90 - 20 - 21
km (plavání, kolo, kajak, běh).
Život jim neznepříjemňovala jen
délka závodu, ale také horké letní
počasí. A to podle očekávání ovlivnilo i pořadí, kdy někteří z hlavních favoritů neviděli cílovou bránu
(včetně loňského vítěze světového
poháru Enriqua Pecese ze Španělska).
Překvapivým, ale zaslouženým

vítězem Mistrovského závodu se stal
Leoš Roušavý z ČR (časem 7:08,55
h) před Toralfem Bergem z Německa (+1:39 min).
Svoje zastoupení v závodu měl i
oddíl TT TJ Sp.Třebíč. Petr Mejzlík v kat. 50+ doslova vydřel 2. místo (9:0527 h) před dotírajícím Polákem Pietrzakem (+4 min) a stal se
tak vicemistrem světa této kategorie
(11. místo celkově). Vítězem kat. je
Christian Schmidt z Německa.
„Hrábl jsem si až na dno, předchozí náročné závody byly znát. Ale nádherně jsem si zazávodil na své oblíbené
trati a honička s Polákem stála za to.
Závodění od začátku do konce, a až do
cíle to nebylo jasný, jak to mezi námi
dopadne. Na běhu stáhl osm minut, ale
čtyři tam ještě zůstaly,“ konstatoval
Mejzlík.
-zt-

styl bojového umění založený na
tradičních korejských technikách,
ale mentálně uzpůsobený potřebám
Evropanů.
„Cítil jsem se jako malý kluk, když
nám během nástupu nízko nad hlavami dvakrát proletěl desetitunový vrtulník,“ popsal po utkání netradiční
zážitek Devon Barker, Američan ve
službách Třebíče. „Něco podobného
jsem viděl jen v televizi, při zápasech
MLB,“ odpověděl na dotaz, na co je
zvyklý z domova.
K hodnocení se přidal i jeho krajan
Taylor McKnight: „Přerušení utkání mezi směnami a vyplnění přestávky
vojenskými ukázkami, bylo zvláštní.
Něco takového se běžně nedělá. Divákům se to evidentně líbilo, a zaplnili
celou tribunu. Určitě bych na dnešním
dni nic neměnil.“
Hráči Třebíče nastoupili k utkání
ve speciálních dresech, provedených
v maskovací kamufláži. Jeden hned
na úvod věnovali také svému bývalému spoluhráči Pavlu Eiglovi, který
se tentokrát postavil na nadhazovací
kopec ve slavnostní vojenské uniformě a navedl armádní vrtulník k průletu nad baseballovým hřištěm. -zt-

Závodníky
trápil vítr
Dánský Herning se stal centrem Závodu Mistrovství Evropy
ve středním triatlonu (1,9-90-21,1
km), s názvem 2017 Herning ETU
Challenge Middle Distance Triathlon European Championships.
Nominaci do tohoto prestižního
závodu si vyjela vloni na Sardinii
členka oddílu TT TJ Sp. Třebíč Milada Brabcová.
Využila ji, a v sobotu 10. června se
postavila na start. V konkurenci čtyřicítky závodnic kat. 40-44 let vybojovala hodnotným časem 5:21,43
h 19. místo. Všem závodnicím vzala hodně sil hlavně větrná cyklistická část. S podmínkami se nejlépe poprala v čase 4:51,23 h Mirella
Carlson ze Švédska.
-zt-

Svoboda a Dvorský pojedou
na prestižní evropské soutěže
Sérii kvalitních výkonů předvedli v průběhu června mladí atleti třebíčského Spartaku. Čerstvý dorostenecký mistr republiky v desetiboji
Tobiáš Dvorský zvítězil v předprogramu Memoriálu Josefa Odložila
na pražské Julisce v běhu na 110 m
překážek.
Dosáhl při něm času 14,34 s, což je
srovnatelné s ručně měřeným dorosteneckým okresním rekordem Jaroslava Růži, který před sedmnácti lety
zaběhl ručně měřených 14,1 s. Ještě kvalitnější výkon podal Dvorský
při krajských přeborech jednotlivců,
když na domácím stadionu zaběhl
dvoustovku za 21,91 s.
Znamenalo to splnění limitu pro

Evropský festival olympijských
nadějí (EYOF), který se uskuteční na konci července v maďarském
Györu, nový okresní i krajský dorostenecký rekord (dosud Petr Svoboda, 22,02 s), a také čtvrtý nejlepší
třebíčský čas všech dob.
Prestižní zahraniční start čeká i
desetibojaře Aleše Svobodu, který při Třebíčských vícebojích splnil
limit pro ME juniorů v italském Grosettu. V závodě, v němž mu kvalitně
sekundoval pardubický Kuthan, se
Svoboda zlepšil na 7222 bodů, když
v jednotlivých disciplínách dosáhl
následujících výkonů: 11,55 – 664 –
14,36 – 198 – 50,43 – 15,43 – 41,76
– 400 – 50,48 – 4:35,28.

Výborně si v letošní sezoně vede
i vrhač Tomáš Vilímek, který se ve
Vítkovicích stal juniorským mistrem
Moravy a Slezska ve vrhu koulí. Stačil mu k tomu vrh na značku 15,79
m. Svěřenec trenéra Jana Herese pak
přidal stříbro v hodu diskem, když se
zlepšil na 46,15 m.
Spolu s přísliby mládí zaznamenali atleti i další potvrzení stálosti formy veterána Petra Veleby. Ten, po
úspěchu na MS v Daegu, přivezl dvě
medaile i z MČR veteránů v Hranicích. Krátké překážky přeběhl v čase
17,46 s a skončil třetí, čtvrtku plotů
zaběhl za 66,63 s, a umístil se o stupínek výše.
Milan Zeibert

