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Baseballisté třebíčského oddílu 
Nuclears mají další dvě posily 
z USA.  
� Antonín Zvěřina

Dvě nové posily představil trenér 
třebíčských baseballistů Jan Gregor. 
Jedná se o dva nové hráče z USA, 
kteří doplní dvojici z minulé sezony. 
Svoje ambice naznačil i člen repre-
zentace Lukáš Hlouch. 

„Jedná se o nejmladšího reprezen-
tanta, který s baseballem začínal až ve 
dvanácti letech, a přesto se vypracoval 
na špičkového sportovce. Je mu 18 let,“ 
poukázal mluvčí oddílu Robert Váv-
ra. Gregor doplnil, že je členem tří 
reprezentací, a patrně ho čeká mis-
trovství světa do 23 let v Nikaragui. 

Postup do finále    
„Samozřejmě bychom byli rádi, kdy-

by se nám sezona podařilo jako loni, 
kdy jsme se dostali v Českém poháru 
do finále proti brněnským Drakům,“ 
nastínil trenér Gregor. 

Doplnil, že v extralize má ambice 
dovést tým mezi šestici nejlepších, 
což znamená postup do play-off. Při-
pomněl, že třebíčský tým je velice 
mladý, a loni sbíral zejména zkuše-
nosti. 

„Ty bychom letos rádi zúročili,“ 
podotkl Gregor. Netajil, že letos se 
hraje v soutěži méně zápasů, a každý 
bude důležitý. Třebíč chtěla hrát 36 
zápasů v základní části, ale hlasování 

NA SNÍMKU zleva Alex Viera, Derron Davis, oba z USA, a třebíčská naděje 
Lukáš Hlouch. Foto: Antonín Zvěřina

Baseballisté mají čtyři zahraniční posily

vyznělo pro pokles. 
„Bohužel se v Třebíči potýkáme v zi-

mě se špatnými klimatickými podmín-
kami pro trénink. To v prvním zápa-
se ovlivnilo posilu, nadhazovače Alexe 
Vieru, který je z Floridy zvyklý na tep-
lo,“ poznamenal Gregor.

Výhodu trenér vidí ve skutečnosti, 
že čtyři hráči se zúčastnili společně 
s ním reprezentačního soustředění 
týmu do 18 let ve Španělsku. 

„Cizinci jsou rozehraní ze soutěží 
v Austrálii,“ vysvětlil Gregor. Vrátil 

se k zimní přípravě, kdy hráči měli 
pět tréninků v týdnu, další dva tré-
ninky v baseballové akademii v Brně. 
Důležitá byla i příprava v posilovně. 

Ze zahraničních posil se představili 
Derron Davis a Alex Viera. Přiznali, 
že čeština jim dělá extrémní problé-
my. Umí pouze pozdravy, či poděko-
vat.   

Považují ji za nejtěžší světový 
jazyk, snad kromě japonštiny a čín-
štiny. Přesto se oba do České repub-
liky těšili, a chtějí týmu pomoci. Tře-

bíč si zatím prohlédnout nestačili, 
ale určitě s tím počítají, stejně jako 
s návštěvou Prahy. Oba jsou v Evro-
pě poprvé. 

Zahraniční posily
Derron Davis – vnitřní polař, kte-

rý by měl dodat klid a zkušenosti pro 
mladé hráče Pochází z Los Angeles. 
Hrál na Winthrop University a Ore-
gon state University, kde je baseball 
velmi populární, a zápasy navštěvuje 
12 tisíc diváků.

Reece Green – skoro dvoumetro-
vý nadhazovač, který hrál za D1 Uni-
versity v USA. Měl by být oporou 
na nadhazovacím prkně. Mezi jeho 
úspěchy patří letošní finále v austral-
ské lize s týmem Morley Eagles.

Alex Viera – bude nastupovat na 
pozici nadhazovač. Pochází z Flo-
ridy – Naples, hrál na univerzitě St. 
Thomas University, kde se dostali do 
NAIA World serie. V roce 2016 byl 
jmenován nadhazovačem roku.

Josh Falco – vnitřní polař, který by 
měl hrát na třetí metě. Silový pálkař, 
a hlavně team leader – byl kapitá-
nem Chico states, které dotáhl dva-
krát do finále konference. Letošní 
zimní sezónu odehrál v Austrálii – 
West Australia state league. Jeho tým 
se dostal do play off a vypadl v semi-
finále.

Po úspěchu, kdy se Kristýně Neu-
manové z Třebíče podařilo zvítězit v 
Přeboru škol Vysočiny jak na lyžích, 
tak na snowboardu, odjela na pohá-
rové závody a mistrovství republiky 
na Dolní Moravu. 

Byly to její první závody na prkně v 
crossové trati. Trať znala z lyží, když 
na ní trénovala se svou sestrou Kate-
řinou a s Nikol Kučerovou, olympio-
ničkou ve skicrossu. 

První jízdy byly bolestivé, ale po 
několika pádech se s tratí srovna-
la. Při jízdách mistrovství republiky 
vyhrála všechny jízdy, a ve finále, kdy 
měla nejhorší start, se jí po trpělivé 
jízdě podařilo zvítězit.  -zt-

KRISTÝNA NEUMANOVÁ se stala mistryní republiky.
 Foto: archiv K. Neumanové  

Kristýna Neumanová byla zlatá

Mezi turistické atrakce Třebíče patří 
bezesporu městská věž, která umožňu-
je jedinečný pohled na město a je pří-
stupná veřejnosti. 

Výrazná, 75 metrů vysoká dominan-
ta města, byla původně postavena jako 
součást městského opevňovacího sys-
tému. Doba vzniku městské věže není 
jasná. Lze pouze usuzovat, že věž byla 
postavena po husitských válkách. 

Stačilo ovšem málo, a tato dominan-
ta vnitřního města by se do současnos-
ti nedochovala. Stalo se to, jak jinak, 
když letopočet končil osmičkou, která 
tak často přinášela tomuto státu radost, 
ale spíše příkoří. Nejinak tomu bylo i v 
souvislosti s Třebíčí. 

Píše se rok 1468, a zuří česko-uher-
ská válka. 12. května tohoto roku 

oblehla uherská vojska město, 14. květ-
na byla Třebíč dobyta. 

Matyáš Uherský napsal hrdě o 
svém vítězství českým katolíkům: 
„Tak bylo město Třebíč vzato, spále-
no a do kořene zničeno.“ Rok 1468 
je nejvýraznějším mezníkem v ději-
nách Třebíče - město přestalo na 
několik let úplně existovat. 

Celých sedm let, podle kroniká-
ře Eliáše Střelky, stály zde ohořelé, 
opuštěné trosky města, které ještě 
před nedávnem předčilo jiná měs-
ta moravská svou lidnatostí, hojnos-
tí řemesel a obchodu i zámožností 
obyvatel. Podle dalšího kronikářo-
va vypravování prý Uhři po doby-
tí města chtěli věž zbořit, což se jim 
naštěstí nepodařilo.  -zt-

Věž Matyáš Korvín nezbořil Koná se olympiáda
Dyslektická olympiáda, její 19. roč-

ník, se uskuteční v Základní škole Kpt. 
Jaroše v Třebíči ve čtvrtek 10. května 
od 8.30 hodin.

 Jedná se o akci, které se účastní žá-
ci nejen Třebíčska. V minulém roce 
se do soutěže přihlásilo na čtyři desít-
ky družstev z 20 základních škol z celé 
Vysočiny.  -zt-

Závody kočárků
Závody kočárků se konají v nedě-

li 13. května na hřišti U obůrky u 
Rodinného centra Damiján. Záštitu 
nad 7. ročníkem převzal místosta-
rosta Vladimír Malý. 

Program začíná ve 14.30 hodin. 
Pořadatelé připravili bohatý dopro-
vodný program. -zt-


