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Mezi nejúspěšnější kolektivní spor-
ty v Třebíči určitě aktuálně patří base-
ball. Pálkovací hra, jejíž populari-
ta prudce roste, má ve městě víc než 
třicetiletou tradici a největší boom 
klub Nuclears zaznamenal před šes-
ti roky s otevřením nového basebal-
lového stadionu v areálu Na Hvězdě. 
Od té doby mohli diváci na Vysočině 
vidět nejen nejlepší české týmy, ale 
také několik evropských šampioná-
tů a exhibiční utkání české seniorské 
reprezentace se čtvrtým nejlepším 
výběrem světa, celkem Tchaj-wanu.

Třebíčské sportoviště se také dostá-
vá na televizní obrazovky, jako třeba 
při přímém přenosu letošního fi ná-
le Českého baseballového poháru, v 
němž muži Nuclears jen těsně pod-
lehli jednadvacetinásobným mistrům 
ČR, Drakům Brno. Není proto divu, 
že baseball láká stále nové zájemce, a 
hřiště Na Hvězdě opravdu žije trénin-
ky a zápasy všech věkových katego-
rií po celou sezónu. Jen přes zimu se 
všech dvanáct týmů stěhuje do tělo-
cvičen v přilehlých školách.

„Lidé si zvykli, že hlavně naše mládež 
vozí pravidelně medaile z republikových 
šampionátů a dalších turnajů,“ říká 
předseda klubu Jan Urbánek. „Také 
v letošní sezóně jsme mohli slavit, a to 
hned třikrát. Včetně mistrovského titu-
lu starších žáků,“ doplňuje výčet čers-
tvých trofejí Urbánek. Dobrou školu 

třebíčského baseballu dokládá také 
to, jak se odchovancům Nuclears daří 
prosazovat se v reprezentacích a dal-

SVŮJ velký turnaj v baseballu mají už i osmileté děti. Na First Cup se z celé republiky probojují kvalifi kacemi jen ti nejlepší. První 
zkušenosti zde sbírají i hráči Nuclears. Jejich starší kamarádi z klubu už hrají i na mistrovství světa. Foto 2x: Robert Vávra

Zábava, ale taky mimořádná 
příležitost, to je baseball

ších výběrech.
„Neznám jiný kolektivní sport, se 

kterým by se mohly děti už ve dvanác-
ti letech podívat do celého světa.“ Říká 
Roman Veselý, jeden z rodičů, jehož 
syn si letos zahrál na mistrovství svě-
ta žáků na Tchaj-wanu. Z Třebíče při-
tom na šampionát cestovalo hned 
pět hráčů. Kroky dalších baseballistů 
Nuclears pak mířily na turnaje po celé 
Evropě, ale také například na Světo-
vou sérii Junior League do USA.

Děti začínající s baseballem v dresu 
Nuclears tak mají vedle sebe vzory a 
motivaci pro svůj další rozvoj. Své 
místo zde ale najdou i ti, pro které je 
cesta na hřiště hlavně zábavou a zají-
mavou náplní volného času, se spous-
tou kamarádů. „V přípravce, do které 
chodí předškolní děti už od tří let, ne-
jde o žádné vrcholové pojetí sportu, ale 

především o komplexní rozvoj pohybo-
vých dovedností,“ říká k náplni a poslá-
ní týmu těch nejmenších sportovní 
manager Pavel Jozek a dodává: „Jsme 
jedním z mála klubů v České republi-
ce, kde fungují týmy ve všech věkových 
kategoriích. Noví zájemci se k nám 
můžou přidat kdykoliv během roku. 
Prvních šest měsíců přitom ani nepla-
tí žádné příspěvky, a přípravka je zcela 
zdarma. Takže všichni mají dost času 
si vyzkoušet, jestli je baseball opravdu 
chytne. Většina dětí po prvních trénin-
cích už v klubu zůstane…“

Chcete si hru vyzkoušet? Žáci tře-
bíčských základních škol k tomu 
budou mít příležitost také na tra-
dičním Mikulášském turnaji, kte-
rý pro děti Nuclears pořádají 1. pro-
since 2017. Nebo napište na e-mail: 
nuclears@nuclears.cz. -mič-


