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Army Day přinesl extraligový rekord
Rekordní návštěvu přilákal do
baseballového areálu Na Hvězdě v
Třebíči Army Day, který byl součástí posledního utkání základní části extraligy domácího týmu
Nuclears s Eagles Praha. Spolupráce třebíčského klubu s 22. základnou vrtulníkového letectva Náměšť
nad Oslavou už má tradici a vždy je
skvělou příležitostí ke strávení zajímavého odpoledne pro celou rodinu. Ani tentokrát akce nezklamala
a víc než šest stovek návštěvníků
mohlo vidět atraktivní podívanou
u stanovišť vojáků i na hřišti.
Zahajovacího ceremoniálu se tentokrát s týmy a rozhodčími zúčastnil velitel roty ochrany kapitán Štefan Szebista a nadpraporčík Pavel
Eigl, který se jako bývalý baseballista Nuclears ujal slavnostního
nadhozu. Průlet vojenského vrtulníku nad hrací plochou před začátkem utkání je pak zážitkem nejen
pro děti v doprovodu rodičů, ale
i pro hráče, včetně těch zahraničních.
Výborný výkon předváděl na
nadhazovacím kopci startér Třebíče Lukáš Pacal, proti kterému
se soupeři nepodařilo za pět směn
odpálit jediný hit. Zato proti Davidu Wilsonovi na nadhozu Eagles
se pálkaři Nuclears prosadili už ve
druhém inningu.
Při komentované ukázce výcviku
vojenských psů před třetí směnou
tak už na tabuli svítilo skóre 3:0.
Další dva body přidala Třebíč před
ukázkou bojového umění muže
proti muži MUSADO v podání
vojáků 225. letky bojového zabezpečení.
V šesté směně vystřídal Lukáše
Pacala na nadhozu Kanaďan Ryan

Johnson, který se ze začátku potýkal s kontrolou nadhozů. Drobného zaváhání využili hráči Eagles a Michal Antoň poslal jediným
úspěšným odpalem Pražanů pro
čestný doběh Kanaďana Rogers–
MacDonalda.
Nuclears byli v útoku při chuti i
proti nové akvizici Eagles, Kanaďanovi Andrew Griederovi. Hned
trojice hráčů Třebíče – Američan
Jaylyn Williams, Kamil Pejchal a
Lukáš Smejkal si v utkání připsali
do statistik stoprocentní úspěšnost
na pálce. Lukáš Smejkal se navíc
do hry dostal až v osmé směně a
jeho jediný nástup na pálce znamenal stažení dvou doběhů a předčasné ukončení utkání o 10 bodů.
Hráči Nuclears tak alespoň částečně oplatili soupeři dvě vysoké
porážky z Prahy.
„Po zápasech v Praze jsme si konečně spravili chuť. Vše nám fungovalo,
jak mělo, a s tím půjdeme do playoff,“ zhodnotil poslední vystoupení
třebíčského týmu v základní části
extraligy Kamil Pejchal. A vítězný
nadhazovač Lukáš Pacal jeho slova
doplnil: „Bylo krásné počasí. Skórovali jsme víckrát než soupeř, což
je myslím to hlavní. Všechno nám
šlo podle plánu a dneska jsme si to
opravdu užili.“
Dění Na Hvězdě si užili nejen
domácí hráči, ale i diváci. Po celé
odpoledne byly v obležení ukázky
vojenské techniky, zbraní a dravců používaných k ornitologické
ochraně letiště. Téměř dvě stovky
dětí také využily soutěže, které pro
ně připravil klub Nuclears a mohly
si při nich vyzkoušet i baseballové
dovednosti.
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Výtěžek pomůže Davidovi

OBĚ MUŽSTVA se během přestávky s Davidem Novotným vyfotografovala.
Foto: Antonín Zvěřina
BOPO Třebíč versus FC Spartak
Třebíč, fotbalové utkání s výsledkem 70 tisíc korun.
Takový výtěžek přineslo exhibiční utkání mezi bývalými hráči, které se odehrálo v pátek 20. května
od 18 hodin na hřišti v třebíčské
čtvrti Borovina.
Výtěžek z celé akce byl věnován
na potřebnou léčbu Davida Novotného, který je od roku 2011 upoután na invalidní vozík.
Vlastní utkání na dvakrát čtyřicet
minut se neslo v přátelském duchu,
i když rozhodčí vytáhli dvě žluté

karty a nařídili dvě penalty.
Pro českého rekordmana v počtu
odpískaných fotbalových utkání
Jaromíra Čejku to bylo malé jubileum, řídil 6930. zápas a zvolna se
blíží ke kýžené metě sedm tisíc.
Souboj dávných rivalů skončil
smírně čtyři ku čtyřem, borci diváky přesvědčili, že věk neubral nic
na jejich šikovnosti, s pohybem to
někdy bylo horší.
O přestávce v dusném večeru trávník zkropil umělý déšť,
což využily děti k příjemnému
osvěžení.
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ARMY DAY přilákal na baseballový stadion v Třebíči rekordní návštěvu. Komentované ukázky výcviku vojenských psů patří tradičně k těm nejatraktivnějším.
Foto: Robert Vávra

Závody jsou v plném proudu
Jako každý rok jsou
i v tomto roce hasičské závody v plném
proudu. V sobotu 14.
května se uskutečnily hasičské závody v
Častohosticích s velmi
slušnou účastí většiny
okresních Sborů dobrovolných hasičů (SDH),
které mají zastoupení
v mládežnických kategoriích, a o den později
hned dva závody.
První pořádal SDH
Šebkovice a v odpoledních hodinách pak SDH
Budíkovice za účasti
24 mužstev. Zastoupeny byly kategorie přípravka, ml. žáci, st. žáci,
muži, ženy a veteráni.
Pořádající SDH Budíkovice nakonec slavil
tři vítězství. Nejlepším
časem dne se prezen- NA SNÍMKU třikrát zlatý Lukáš Horký s Milanem
tovaly ženy Budíkovic, Chytrou.
Foto: archiv SDH Budíkovice
které zvládly absolvovat celou trať za 17,13 s.
Další úspěšnou kategorií byli ml. žáci, kteří kratší trať úspěšně zvládli za slušných 18,05 s., kdy měli i lepší čas než vítězové st. žáků.
Prim slavil SDH Budíkovice i mezi nejmenšími v přípravce. Hojnou účast
podpořili také starosta a zástupce starosty místního okrsku SDH v čele s
Milanem Chytrou. Nejúspěšnějším hasičem nedělních závodů se stal Lukáš
Horký z SDH Budíkovice se třemi zlatými medailemi (kategorie přípravka,
ml. žáci a nejmladší závodník).
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