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Třebíč Nuclears vs.:

So 30.3. a ne 31.3.

ve 14 h. Eagles Praha

So 6.4. ve 14 h.

Olympia Blansko

So 13.4. v 16 h.

Arrows Ostrava

Pá 19.4. v 17 h.

Technika Brno 

Pá 26.4. v 17 h.

Hroši Brno 

Generální partner:

Mediální

partner:

Hlavní partneři: 

https://extraliga.baseball.cz/

Vysokou výhru 10:0 nad Vien-
na Metrostars, úřadujícím mistrem 
Rakouska, si v neděli připsali v rámci 
přípravy na novou sezónu baseballis-
té Třebíč Nuclears. Během prvního 
letošního utkání už měli diváci mož-
nost vidět také tři zámořské posily. 
Čtvrtý hráč dorazí z USA v průběhu 
tohoto týdne. 

K úvodní extraligové sérii utkání 
proti Eagles Praha bude tým z Vyso-
činy už kompletní. Takzvaná Ope-
ning Game, tedy zahajovací zápas 
nové sezóny, čeká hráče Nuclears 
před domácím publikem v sobotu 
30. března 2019 od 14 hodin.

„V letošní sezóně máme jasný cíl, a 
tím je postup do play-off. Dnešní zápas 
ukázal, že bychom měli být na správ-
né cestě,“ řekl po utkání trenér Tře-
bíče Jan Gregor a pokračoval v hod-
nocení: „Vyzkoušeli jsme si vše, co šlo. 
V dobrém světle se předvedli zahranič-
ní posily i mladí odchovanci.“ Třebíč-
ský tým bude mít i letos v nejvyš-
ší soutěži absolutně nejnižší věkový 
průměr. Je už tradicí, že v Nuclears 
dostávají šanci získávat zkušenosti 
mezi muži i šestnáctiletí mladíci.

Loni utekl Nuclears postup mezi 
šestici nejlepších týmů až v úplném 
závěru základní části extraligy. Navíc 
jen díky horšímu vzájemnému skó-
re s pražským Tempem. O to víc 
chce tým postoupit letos. Rozhod-

TRENÉR baseballistů Třebíče Jan Gregor mohl po vítězství nad rakouským mis-
trem hodnotit i první výkony zahraničních posil. Dres Nuclears budou v nové 
sezóně oblékat hráči z USA (zleva) Jose Flores, Brent Gillespie a Dalton Erb.

 Foto: Robert Vávra

Třebíč porazila rakouského 
mistra a zve diváky na extraligu

ně to ale nebude mít lehké, protože 
úroveň hry každým rokem stoupá a 
do české nejvyšší soutěže míří řada 
zahraničních posil se zkušenostmi 
z profesionálního baseballu. Diváci 
se každopádně mají na co těšit.

Součástí Opening Game Na Hvěz-
dě v Třebíči bude tuto sobotu i 
doprovodný program. Na malém 
hřišti u silnice se od 13.15 hodin 
můžete podívat na ukázkový zápas 
nadějí Nuclears, ve kterém se utkají 
týmy žáčků do sedmi let ve zjedno-

dušeném baseballu. Od 14 do 15.30 
hodin je na programu baseballový 
trojboj pro veřejnost. Děti ve věku 
od 5 do 10 let si tam mohou zasou-
těžit v běhu, hodu a odpalu do dálky. 
Celý den bude také zdarma k dispo-
zici baseballová Road Show.

První letošní extraligový zápas 
před domácím publikem čeká hrá-
če Nuclears ve 14 hodin. Stejného 
soupeře pak Třebíč vyzve Na Hvěz-
dě hned následující den, v neděli 31. 
března, rovněž od 14 hodin.  -rv-

Krajský přebor družstev škol 
v šachu se uskutečnil na počátku 
března. Pořadatelem byl Šachový 
oddíl TJ Žďár nad Sázavou, hrálo se 
v sokolovně. Pořadatelé z domácího 
šachového oddílu zajistili veškerý 
materiál a prostorný hrací sál. 

Při zahájení klání pozdravil všech-
ny přítomné jménem vedení města 
zastupitel Jaroslav Ptáček. Základní 
školu Třebíč Kpt. Jaroše reprezento-
vali Petr Blaise z 1. B, Lukáš Kasáček 
z 4. A, Martin Železný ze 4. B, Jakub 
Krechler, David Hejtmánek a Jan 
Peterka ze 4. C. Petr Blaise byl nej-
mladším účastníkem přeboru. 

Ve třech kategoriích se zúčastnilo 
tří samostatných turnajů 30 družs-

tev. Družstva byla čtyřčlenná s mož-
ností dvou náhradníků. Celkem tedy 
šachová klání absolvovalo 133 hráčů 
plus asi 25 členů doprovodů. Hrálo 
se systémem každý s každým v dané 
kategorii, tempem 2 x 15 min na par-
tii bez přídavku času. 

Pro první tři družstva byly připra-
veny poháry, medaile, diplomy a 
věcná cena. Pro družstva na dalších 
místech pak drobná sladká odměna. 
Pro všechny přítomné bylo k dispo-
zici zdarma ovocné osvěžení. 

Třebíčští šachisté skončili ve své 
kategorii na sedmém místě z deseti 
družstev. Získali ovšem neocenitelné 
zkušenosti, které určitě využijí ve své 
další sportovní činnosti.  -zt-

Luboš Vlčan z místní části Třebí-
če Pocoucova, ročník 1968, je členem 
Hasičského záchranného sboru Vyso-
čina, územní odbor Třebíč. Dříve se 
věnoval 23 sezón požárnímu spor-
tu, nyní naplno běhání pod vedením 
známého třebíčského běžce Arnoš-
ta Koreše. I v této disciplíně dosahuje 
významných úspěchů. 

V loňském roce se zúčastnil 1. Run-
czech běžecké ligy 2018. Ta nabí-
zí běžecké závody v České republice 
během celého roku na různé vzdále-
nosti pro běžce všech úrovní. Součástí 
ligy byly v minulém roce závody Spor-
tisimo ½ Maraton Praha, Volkswagen 
Maraton Praha, Matoni ½ Maraton 
Karlovy Vary, závody v Českých Budě-
jovicích, Olomouci, Ústí nad Labem a 
Birell Grand Prix Paraha. 

„Za každý dokončený závod jsou běž-
cům přiděleny body. Počet přidělených 
bodů odpovídá cílovému času a obtíž-
nosti závodů. Konečné pořadí je sestave-
no z běžců, jež dokončí alespoň tři závo-
dy této ligy podle pohlaví a zaměstnání,“ 
vysvětlil Vlčan. 

Uvedl, že startoval v kategorii hasiči 
bez rozdílu věku a absolvoval tři závo-
dy, na Sportisimo ½ Maraton Paraha 
skončil druhý, Birell Grand Prix Praha, 
večerní běh na deset kilometrů, a Mato-
ni ½ Maraton Karlovy Vary vyhrál. 

Díky tomu ve své kategorii obsadil 
první místo, v celkovém hodnocení 
z 27.660 běžců se umístil na 182. příč-
ce. Vlčan se také zúčastnil 2. Třebíčské-
ho běžeckého poháru. Připomněl, že 
se skládá ze čtrnácti běžeckých závo-

Vlčan se radoval z 1. místa

LUBOŠ VLČAN slavil významné 
běžecké úspěchy. 
 Foto: archiv L. Vlčana

dů pořádaných v třebíčském regionu 
v průběhu celého roku. Každý závod 
je bodován podle dosaženého času. 
Konečné pořadí je sestaveno z běž-
ců, kteří absolvují alespoň pět závodů. 
Vlčan si v kategorii muži 50 až 59 let 
doběhl pro stříbrnou medaili.

Zúčastnil se i jiných závodů, NKT 
Půlmaraton 2018 Velké Meziříčí ve své 
kategorii vyhrál, podíval se i do ciziny, 
zúčastnil se Mezinárodního půlmara-
tonu Yichang v Číně a ve své kategorii 
skončil šestý a v konkurenci 7800 běž-
ců z celého světa doběhl na 68. místě. 

 -zt- ŠACHISTÉ získali cenné zkušenosti. Foto: archiv školy

Třebíčští šachisté se neztratili


