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Nový seriál MF DNES představuje sportovní talenty z Vysočiny. Patří mezi ně i atlet Adam Havlíček

Třebíčští Nuclears ho lákali marně,
baseball mu přišel příliš pomalý
Vít Petříček
s přispěním Evy Streichsbierové
TŘEBÍČ Ze všeho nejdřív se Adam
Havlíček pustil do sportovní gymnastiky, jenže pak jednou okusil i atletiku a o sportu číslo jedna bylo
rozhodnuto.
„K atletice mě přivedla moje
mamka. Na internetu si sehnala
kontakty na trenéry místního klubu a přihlásila mě,“ prozradil talentovaný rodák z Třebíče, který na nedávné olympiádě dětí a mládeže patřil k nejúspěšnějším zástupcům Vysočiny. Z Brna se vracel se dvěma
zlatými medailemi za vítězství
v hodu míčkem a skoku do dálky.
„Zatím jsou to určitě moje největší
úspěchy,“ ujišťoval.
Dvanáctiletý atlet TJ Spartak Třebíč však figuruje v domácích tabulkách na předních příčkách už delší
dobu. Konkrétně v hodu míčkem
je letos dokonce autorem nejlepšího českého výkonu v kategorii
mladších žáků, když poslal „krikeťák“ do vzdálenosti 69,90 metru.
Jenže ve starších věkových kategoriích už se v této disciplíně nezávodí, časem tak bude potřeba změnit
specializaci. „Rád bych se pustil do
hodu oštěpem, kde se dá švih nejlépe využít,“ prozradil Havlíček.
Mimochodem právě bývalý skvělý český oštěpař Jan Železný je největším vzorem tohoto mladého atleta z Vysočiny. A ze současných reprezentantů pak vícebojař Jiří Sýkora, který stejně jako Adam pochází
z Třebíče. „Už jsem ho několikrát viděl na závodech, ale zatím jsem neměl možnost se s ním pobavit,“ svěřil se Havlíček.
Jeho nesporné vlohy pro hody
před časem zaujaly i trenéry baseballu, kteří přišli na základní školu
vybírat hráče pro místní Nuclears.
„Říkali mi, že mám dobrý švih
v ruce,“ těšilo ho. Chvilku dokonce
uvažoval, že by se na baseball zaměřil trochu víc. Ale...

Zlatý hoch Třebíčský atlet Adam Havlíček slavil na letošní Olympiádě dětí
a mládeže v Brně dvě prvenství – v hodu míčkem a skoku do dálky.
Foto: Vratislav Fišera, KAS Vysočina (2x) a Michal Remeš, MAFRA

Seriál
Vysočina má talent

Regionální příloha MF DNES přináší nový seriál, ve kterém bude
každou středu představovat talentované sportovce z Vysočiny.
Pokud je ve vašem oddílu nebo
okolí šikovný chlapec či dívka,
jejichž výsledky a výkony zaslouží
pozornost, dejte nám o nich vědět
na uvedené kontakty:
MF DNES Vysočina,
Brněnská 71, 586 01 Jihlava;
telefon: 564 606 210; e-mail:
eva.streichsbierova@mafra.cz
nebo jan.salichov@mfdnes.cz

„Zase tolik mě ten sport nebaví.
Přijde mi pomalý,“ nechal se slyšet.
I nadále mu tak nejvíc času zabere
atletika. Tedy kromě občasného
‚odskoku‘ ke gymnastice. „Zatím
jsem s ní nepřestal, ale už ji beru
jen jako koníčka,“ přiznal.
Jeho odhodlání prosadit se především v atletice se náramně zamlouvá třebíčskému trenéru Petru Velebovi. „Adam má v sobě zdravou ctižádost,“ chválil svého svěřence.
Trenéra straší jen puberta
Zároveň se však snaží, aby jeho svěřenec neusnul na vavřínech. Proto
má ihned připraven i dodatek.
„Chtělo by to ještě zapracovat
na rychlosti, aby se jednou mohl věnovat třeba i víceboji. Ale hlavně
doufám, že v pohodě překoná období puberty. Aby to nebyla jenom
hvězdička, co zazáří a stejně rychle
zhasne,“ přidal varování Veleba.
Na druhou stranu ho prý však
v tomto směru uklidňuje vědomí,
že Adamovi rodiče vedou svého
syna správným směrem.
Trenér má navíc o nadějném atle-

tovi velmi dobrý přehled, protože
kromě toho, že ho pravidelně potkává na stadionu, působí také jako
jeho učitel na Základní škole Horka-Domky. „Ve škole je to pořádně
energický kluk. Ale má samé jedničky a je schopen plnit své povinnosti
i přesto, že občas odjede na závody,“ zdůraznil Veleba.
Samotného Adama prý ve škole
nejvíc baví čeština a angličtina. Proto by se také po dokončení základní
školy rád dostal na gymnázium.
Ovšem zároveň – asi jako většina
jeho vrstevníků – zatím ještě úplně
neví, co by jednou chtěl dělat po
střední škole. „Na to mám spoustu
času. Určitě pak něco vymyslím,“
pousmál se.
Celkově působí tenhle talentovaný sportovec z Třebíče skromným
dojmem, v plánování svých budoucích cílů se spíš drží při zemi.
„Olympiáda je z mého pohledu asi
nedosažitelná,“ zamyslel se. „Teď
se koukám hlavně na podzimní mistrovství republiky jednotlivců, kde
chci zabojovat o co nejlepší umístění,“ předložil svůj nejbližší plán.

