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Dvěma výhrami nad úřadujícími 
mistry ČR Arrows Ostrava 7:6, 3:0 
a ziskem konečné páté příčky v Ext-
ralize zakončili baseballisté Třebíče 
Nuclears svoji historicky nejúspěš-
nější sezónu. Americký trenér Jeff 
Barto často sází na mladé odchovan-
ce klubu, které staví vedle zkušených 
zahraničních posil, a tato kombinace 
se mu vyplatila i tentokrát.

V prvním utkání dával týmu jisto-
tu na nadhozu Orlando Romero z 
Venezuely, který během osmi směn 
nadělil soupeři celkem devět stri-
keoutů. Útok Nuclears tentokrát 
táhli právě mladíci a skvěle se týmu 
odvděčili za danou příležitost. 

Svými třemi hity stáhl tři body 
Třebíče Jan Urbánek junior a sto-
procentní byl na pálce Adam Vese-
lý. Ten ke třem odpalům v úvodním 
duelu přidal tři hity také ve druhém 
utkání.

Ústřední postavou odvety se stal 
Kanaďan Ryan Johnson, který uza-
víral na nadhozu poslední směnu v 
prvním zápasu a na kopec se posta-
vil i ve druhém utkání. V něm odhá-
zel vítěznou Complete Game a zářil 
i v útoku. 

Svými dvěma odpaly včetně jedno-
ho homerunu stáhl dva ze tří bodů 
Třebíče a sám přidal jeden doběh. Z 
mladých odchovanců na sebe upo-

EXTRALIGOVÝ tým mužů Třebíč Nuclears vybojoval v sezóně 2022 konečnou pátou příčku, což je historicky nejlepší 
umístění klubu v nejvyšší soutěži.  Horní řada zleva: asistent trenéra Jan Gregor, Ryan Johnson (Kanada), Jaylyn Willi-
ams (USA), Orlando Romero (Venezuela), Adam Veselý, Lukáš Smejkal, Dominik Doležal, Kamil Pejchal, Patrik Kadr-
nožka, Robin Vávra a hlavní trenér Jeff Barto (USA). Spodní řada zleva: Jan Bilíček, Vojtěch Šabacký, bullpencatcher 
Tomáš Nahodil, Filip Kollmann, Petr Tretera, Tadeáš Kalčev, Pavel Jozek jr., Jan Urbánek jr., Roman Dvořák, Lukáš Malý 
a Adam Skála. Na snímku chybí Miroslav Křivánek, Lukáš Pacal, Richard Sázavský a David Sklenář. Foto: Robert Vávra

Baseballisté Třebíče slaví historický úspěch

zornil stoprocentní úspěšností na 
pálce teprve šestnáctiletý Jan Bilí-
ček, který si utkání náležitě užil. 
„Dnes to byl krásný den před domácím 
publikem. Všichni kluci pálili, nadha-
zovači byli taky skvělí a zahráli jsme 

si krásný baseball,“ shrnul své pocity 
po vítězné sérii Bilíček.

Své svěřence trenér Jeff Barto chvá-
lil už po odehrané Top 6. „Tvrdě 
dřou, jsou skvělý kolektiv, a navíc jsou 
velmi mladí. Takže si myslím, že před 

sebou máme velmi slibnou budouc-
nost.“ zhodnotil počínání hráčů 
Nuclears v historicky nejúspěšněj-
ší sezóně hrající trenér, kterému se 
jako prvnímu podařilo dovést Tře-
bíč do play-off nejvyšší soutěže.  -zt-

Již po čtvrté hostil třebíčský spor-
tovní areál Na Hvězdě velkou mezi-
národní akci Euro Baseball Tour 
(EBT). Účastnilo se ho rekordních 
220 hráčů z jedenácti zemí, kterým 
se během jednoho týdne věnovlo 32 
trenérů.

„Hráči a trenéři jsou draftováni do 
šestnácti týmů ve třech věkových kate-
goriích a během EBT mezi sebou ode-
hrají celkem 59 baseballových utká-
ní. Popularita akce neustále roste a 
z šedesáti účastníků v prvním roce se 
jejich počet rozrostl na letošní rekord,“ 
říká hlavní organizátor turnaje Pavel 
Jozek.

„Letos jsme mohli poprvé přivítat 
také zástupce z Itálie. Jsem rád, že hrá-
či získají další porci mezinárodních 
zkušeností, a věřím, že si prázdnino-
vé setkání Na Hvězdě pořádně užijí,“ 
dodává.

EBT není jen o baseballových 
zápasech. K akci již neodmyslitelně 
patří například také Homerun derby 
zástupců všech týmů nebo společná 
BBQ párty na závěr akce. Do orga-
nizace je zapojeno více než padesát 
pořadatelů, pomocníků a dobro-
volníků z řad rodičů a zaměstnanců 
domácího klubu Třebíč Nuclears. 

 -zt-

K LETNÍM prázdninám a třebíčskému areálu Na Hvězdě již neodmyslitelně 
patří velké mezinárodní setkání mladých baseballistů Euro Baseball Tour. 
 Foto: Irena Fukarová

Tour hlásí rekordní účast


