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TÝM MLADŠÍCH žáků do 8 let klubu Třebíč Nuclears vybojoval pod vedením trenérky Míši Hobzové bronzové medaile 
na Českém baseballovém poháru pro oblast Moravy, který je vrcholnou akcí sezóny této nejmladší soutěžní kategorie. Na 
snímku v první řadě zleva: Ondřej Karlovský, Dominik Kliner, Robin Karpíšek, Kateřina Tručková, Adrian Batora. Druhá 
řada zleva: Tomáš Tajbr, Veronika Procházková, David Vorel, Barbora Dvořáková, Vojtěch Hrozníček, Karolína Procház-
ková. Třetí řada zleva: Stanislav Blažíček (asistent coach), Michaela Hobzová (head coach), Adam Vávra (asistent coach), 
Petr Kuchařík (asistent coach). Foto: Tomáš Kliner

Mladší kadeti do 13 let jsou dal-
ší kategorií klubu Třebíč Nuclears, 
která si vybojovala postup na base-
ballové mistrovství České repub-
liky (MČR). Kvalifikaci tým ode-
hrál v domácím prostředí a do 
finále postoupil bez jediné porážky. 
V základní skupině Třebíč porazila 
Ježky Jihlava 17:1 a Olympii Blansko 
18:6. V semifinále si Nuclears pora-
dili s Arrows Ostrava 15:3 a do závě-

rečného utkání o přímý postup na 
šampionát nastoupili dle předpokla-
du proti Drakům Brno.

„Finále se pro nás vyvíjelo dobře. 
Bohužel jsme ale soupeře nechali, aby 
se po našich zbytečných chybách opět 
zvedl do závěrečného tlaku, říká tre-
nér kadetů Pavel Jozek. Draci tak při 
dvou autech a dvou strajcích dokáza-
li odpalem za plot utkání na posled-
ní chvíli vyrovnat. V nastavené smě-

Baseballisté slaví další postup na MČR

OLYMPII Blansko přehráli mladí hráči Nuclears v kvalifikaci jednoznačně. Na 
snímku pálí Pavel Peroutka jeden z hitů Třebíče. Foto: Igor Miklovič

Nejmladší baseballisté vybojovali

Úspěšný start na vrcholném tur-
naji sezóny má za sebou nejmlad-
ší soutěžní kategorie klubu Třebíč 
Nuclears. Z Českého baseballového 
poháru pro oblast Moravy si mladší 
žáci do 8 let přivezli medaile a pohár 
za třetí místo. Přitom byli jen krůček 
od postupu do finále.

Svěřenci trenérky Míši Hobzové si 
v Ostravě na úvod poradili s Olym-
pií Blansko 25:0, ve vyrovnaném 
utkání základní skupiny s pozdější-
mi vítězi turnaje podlehli Drakům 
Brno 12:14 a vyhráli nad Ježky Jih-
lava 17:7. Semifinále s Hrochy Brno 
bylo ozdobou poháru a z postupu 
do zápasu o nejvyšší příčku se nako-
nec radovali šťastnější Hroši po těs-
né výhře 5:6. V utkání o bronz hrá-
či Třebíče dominovali a domácí tým 
Arrows Ostrava porazili 13:5.

„Děti mi udělaly velkou radost před-
váděnou hrou, na kterou jsme slyše-
li slova chvály i od trenérů soupeřů. 
Postup do finále nám sice těsně nevyšel, 
ale mnohem důležitější je, že si hráči 
turnaj užili. Společně s rodiči vytvořili 
mladší žáci skvělou baseballovou par-
tu. Těší mě, že s ní můžu trávit čas na 
hřišti i mimo něj,“ okomentovala prá-
ci s nejmladší soutěžní kategorií spo-
kojená trenérka Míša Hobzová.

DAVID BÍLEK byl startujícím nadhazovačem třebíčského týmu ve finále kvalifi-
kace proti Drakům Brno. Foto: Igor Miklovič

bronz

ně se brněnskému celku dařilo lépe 
a vybojoval si tak přímý postup na 
MČR.

Hráče Nuclears tak čekalo ješ-
tě jedno utkání o postup, a to pro-
ti druhému celku z české části kva-
lifikace, kterým bylo Tempo Praha. 
Rozhodující souboj hostil díky lepší-
mu postavení týmu z Vysočiny opět 
třebíčský areál Na Hvězdě.

Tempo začalo lépe a po dvou smě-
nách vedlo o osm bodů. „Už ve dru-
hém inningu jsem byl nucený vystřídat 
třetího nadhazovače a na kopec poslat 
Denisu Šustrovou,“ hodnotí zpětně 
trenér Jozek. 

A jak se ukázalo, byla to dobrá vol-
ba, protože Denisa soupeři nedovoli-
la jediný doběh. Hráči Třebíče oživli 

i na pálce a utkání nakonec otočili. 
Po výhře 16:8 si tak zajistili postup 
na domácí šampionát.

„Za zmínku rozhodně stojí celkem 
devět homerunů hráčů Nuclears v prů-
běhu celé kvalifikace. Tři odpaly za 
plot Davida Bílka, jeden Tomáše Pří-
hody a první tříbodový homerun tepr-
ve jedenáctiletého Jakuba Klinera v 
rozhodujícím utkání proti Tempu Pra-
ha,“ rekapituluje úspěšný postup tre-
nér mladších kadetů Třebíče Pavel 
Jozek.

Kategorie U13 je tak po starších žá-
cích U11 a kadetech do 15 let třetím 
týmem Třebíče, který si vybojoval 
postup na letošní mistrovství České 
republiky v baseballu. -tz-


