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10. letní olympiáda
očima Kristýny Neumanové

KRISTÝNA NEUMANOVÁ.
V posledním týdnu června roku
2022 hostil Olomoucký kraj 10.
Letní olympiádu dětí a mládeže
(LODM). Z Třebíče se nominovalo několik sportovců. Jedním z nich
jsem byla i já a soutěžila jsem v cyklistice a v atletice.
V pondělí proběhl závod v bikrosu,
který se na LODM objevil prvním
rokem. Závod začal kvalifikací, kde
cyklisté jedou samostatně a snaží se
co nejrychleji projet trať plnou boulí, skoků a klopenek.
Dojela jsem na šestém místě, což
mě posunulo do rozřazovacího
pavouka. Postoupila jsem úspěšně
všemi rozjížďkami až do semifinále,
kde jsem skončila třetí, což znamenalo účast v malém finále. Po startu v malém finále to vypadalo velmi nadějně, ale vytrhl se mi nášlap
a málem jsem šla přes řidítka. Takže
jsem v bikrosu skončila na osmém
místě.
Další den se konaly rozběhy na
800 m, kde postupovaly rovnou
do finále první a druhá z rozběhu a
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Sport

Mladí baseballisté medaile
z pohárů zkompletovali

na čas další dvě ze všech tří rozběhů. Běžela jsem ve třetím rozběhu,
který byl nejrychlejší, a kvalifikovala
jsem se do finále druhým nejlepším
časem ze všech závodnic.
Ve středu se udělalo velké teplo a
běhání bylo náročné kvůli 10°C rozdílu proti předešlému dni. Moc jsem
si přála medaili. Trenér i táta říkali, ať začnu sprintovat dříve, že to
udržím, ale celý tým zapomněl na
velký teplotní rozdíl.
Na poslední dvoustovce jsem
vypadala velice dobře, ale v posledních padesáti metrech mě „došlo“
a doběhla jsem čtvrtá. Kdyby mě
někdo řekl před měsícem, že doběhnu čtvrtá, dala bych za to všechno,
ale v tuto chvíli to bolelo.
I tak bylo velké překvapení, že
jsem si za měsíc vylepšila osobák o
deset sekund, ale vím, že se můžu
měřit s nejlepšími holkami z republiky. Poslední možnost získat medaili byla se štafetou Kraje Vysočina na
4x60 m ve složení Meschková, Neumanová, Kulhánková, Vavřínová.
Já jsem si medaili přála nejvíce,
protože všechny holky ve štafetě ji
měly. Naše kvarteto překonalo krajský rekord a doběhlo na třetím místě
a mě hřála na krku vytoužená bronzová medaile. Konkurence ve štafetě byla velká. První doběhly holky z Prahy, které překonaly národní
rekord.
Celkově pro dívčí atletiku z Vysočiny skončila olympiáda obrovským
úspěchem, jelikož v celkovém hodnocení všech krajů skončily na třetím místě. Z třebíčských atletek získali medaile moje kamarádky ze
štafety Viktorie Kulhánková zlatou
na 300 m a Beáta Meschková stříbrnou v dálce. Všichni věříme, že se
podaří postavit v Třebíči atletický
tunel, abychom se díky kvalitní zimní přípravě mohli měřit s těmi nejlepšími z republiky.
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V letošní medailové sbírce mladých baseballistů Třebíče chybělo
už jen stříbro z národních pohárů.
To se ale změnilo, kdy mladší žáci
Nuclears postoupili do finále největší akce pro děti do osmi let, hrané
pod názvem First Cup. K druhému
místu ve zjednodušeném baseballu
navíc přidali třetí příčku v dovednostních soutěžích Masters.
V základní skupině turnaje si třebíčské osmičky poradily jasně s Bleskem Jablonec 11:7 i Miners Kladno
20:4. V play-off pak mladé naděje
Nuclears porazily Waynes Pardubice
11:0 a po výhře nad Bleskem Jablonec 9:0 postoupily do bojů o zlato.
Až ve finále okusili hráči Třebíče
chuť porážky, když podlehli domá-

Růžku, trasy pěší 5, 12 a 18 km, cyklo 15, 30 a 60 km. Odjezd vlakem z
Třebíče hl. n. v 6.50, 7.15, 8.50 / z
Boroviny v 6.29, 7.18, 8.29. Návrat
vlakem z Lípy v 13.43, 15.43, 17.43.

sko a na Veselém kopci skanzen.
Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v
6.50, 7.15, 8.50 / z Boroviny v 6.29,
7.18, 8.29. Návrat vlakem z Hlinska
v 13.08, 15.08, 17.08.

13. 8. Krajem malířů Vysočiny,
turistický pochod v Hlinsku, start v
Gymnáziu K. V. Raise, trasy pěší 7
až 50 km, cyklo 20 až 80 km. Trasy
vedou do oblasti Železných hor na
Veselý kopec, Trhovou Kamenici,
Malou Střítež, PR Polom a Petrkov.
V Hlinsku skanzen Betlém, galerie
Výtvarné Hlinecko, Muzeum Hlin-

27. 8. Cestami Jaroslava Haška,
turistický pochod ve Světlé nad Sázavou, start v Základní škole v Lánecké
ulici, trasy pěší 10, 20, 30 a 50 km,
cyklo 25, 45, 65 a 80 km. Odjezd
vlakem z Třebíče hl. n. v 6.50, 7.15,
8.50 / z Boroviny v 6.29, 7.18, 8.29.
Návrat vlakem ze Světlé v 13.43,
14.39, 15.43, 16.39, 17.43.
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MLADŠÍ žáci Třebíče do osmi let se v baseballovém First Cupu probojovali až
do finále a na Vysočinu vezou z největšího turnaje dané věkové kategorie stříbrné
medaile.Spodní řada zleva: Martin Solař, Vojtěch Doležal, Vojtěch Krátký, Nela
Sojková, David Caha a Dan Hotový. Vrchní řada zleva: asistent trenéra Stanislav
Blažíček, Miroslav Kubík, Viktor Vrána, Tereza Obrdlíková, František Weigner,
Derik Taras, František Urbánek a asistent trenéra Tobiáš Caha. Vzadu zleva: asistent trenéra Stanislav Blažíček a hlavní trenérka Michaela Hobzová.
Foto: Ilona Krátká

Turistika
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ Klubovna u rybníka „Babák“, kontakt Ing. Ladislav Tomáš,
tel: 776 143 134
6. 8. Léto v Železných horách,
turistický pochod v Sobíňově, okres
Havl. Brod, start v hospodě U Štefana, trasy pěší 7, 15, 25, 35 a 50 km,
cyklo 20, 40 a 80 km. Trasu si volíme
ze Sobíňova podle pořadatelů nebo
a) z Chotěboře údolím Doubravy
10 km, b) z Chotěboře přes Libice
a Sloupno 21 km, c) z Vítanova přes
Veselý kopec a Údavy 17 - 19 km, d)
z Přibyslavi přes Žižkovu mohylu
a Havlíčkovu Borovou 21 km. Stačí příchod do cíle, kde je občerstvení. Odjezd vlakem z Třebíče hl. n. v
6.50, 7.15, 8.50 / z Boroviny v 6.29,
7.18, 8.29. Návrat vlakem ze Sobíňova v 13.05, 14.03, 15.05, 16.03,
17.05.
13. 8. Lipské putování, turistický pochod v Lípě, okres Havl. Brod,
start od 8.00 hod. v pohostinství Na
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címu týmu Hroši Brno 6:22. David
Caha z Nuclears byl navíc vyhlášený nejlepším pálkařem turnaje.
Spokojenost s výkony svých svěřenců neskrývala hlavní trenérka
Michaela Hobzová: „Během celého turnaje fungoval náš tým opravdu
skvěle. A to nejen v obraně a na pálce,
ale i na střídačce. Naše jediná prohra
přišla až ve finále s Hrochy, kteří odehráli výborný zápas. I přes porážku
v boji o zlato si všichni hráči Třebíče
svůj první velký turnaj opravdu užili.“
Český baseballový pohár odehrály také poslední dvě kategorie. Starší žáci do jedenácti let sice začali v
Praze proti domácím Eagles výborně, když v úvodním utkání vedli už
5:1. Soupeř ale dokázal šesti doběhy v páté směně skóre otočit a zvítězit 5:7. Také ve druhém utkání
základní skupiny Třebíč vedla.
Jenže se jí vůbec nepovedla
dohrávka třetího inningu, kdy tým
Hippos Brno dokázal udělat jedenáct bodů a vyhrát 4:12. A když
Nuclears těsně podlehli také Arrows Ostrava 1:2, čekal je už pouze
zápas o konečnou jedenáctou příčku. Vítězství 11:1 nad Kotlářkou
Praha bylo ale slabou náplastí na
předchozí zklamání.
Kadeti do patnácti let absolvovali pohár na severu Moravy a po jasně vyhrané základní skupině, kdy
porazili Blesk Jablonec 6:3 a Arrows
Ostrava 8:6, si mohli dělat ambice
na vyšší příčky.
Jenže hned ve čtvrtfinále Třebíč
narazila na pozdějšího finalistu,
tým Eagles Praha, který zástupcům
Vysočiny vystavil stopku porážkou
5:9.
Naději na postup do semifinále
přitom Nuclears drželi ještě po šesté
směně, kdy vedli 5:3. V dalším průběhu Třebíč porazila SaBaT Praha
5:3. Po prohře v přímém souboji o
páté místo s Draky Brno 3:10 kadeti
Třebíče obsadili šestou příčku.
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