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Definitivní tečku za herní částí 
sezóny udělali baseballisté Třebíče 
semifinálovou sérií Českého base-
ballového poháru, ve které těsně 
podlehli Hrochům Brno 2:3 a 0:2. 
Stříbrnému týmu letošního ročníku 
nejvyšší soutěže byli víc než rovno-
cenným soupeřem, a to i přes to, že 
barvy Nuclears tentokrát hájili pře-
devším junioři.

„Celkově to byla pro klub skvělá sezó-
na. Náš mladý tým by měl být hrdý 
na to, co dokázal. První účast v Top 
6 a semifinálová účast v sérii Českého 
poháru je docela úspěch. Je dobré vidět, 
že se tvrdá práce vyplácí. A doufejme, 
že na ni budeme navazovat a zlepšo-
vat se i po sezóně,“ říká americký tre-

nér NuclearsJeff Barto, pod jehož 
vedením letos muži Třebíče dosáhli 
na historicky nejlepší umístění v nej-
vyšší soutěži.

V prvním semifinále pohárového 
měření sil se Hroši ujali na začátku 
třetí směny tříbodového vedení, víc 
jim ale Lukáš Smejkal na kopci Tře-
bíče nedovolil. Ještě v dohrávce stej-
ného inningu mladíci z Vysočiny 
zaplnili mety a pálkaři, kteří se bez 
respektu pustili do reprezentačního 
nadhazovače Lukáše Ercoliho, sníži-
li dvěma staženými doběhy na rozdíl 
jediného bodu. 

V tu chvíli nikdo netušil, že diváci 
už žádné další doběhy neuvidí. Na 
výbornou práci startérů totiž navá-

Baseballisté zakončili úspěšnou sezónu

EXTRALIGOVÝ tým mužů Třebíč Nuclears vybojoval v sezóně 2022 konečnou 
pátou příčku, což je historicky nejlepší umístění klubu v nejvyšší soutěži. Zároveň 
došel až do semifinále Českého baseballového poháru. Horní řada zleva: asistent 
trenéra Jan Gregor, Ryan Johnson (Kanada), Jaylyn Williams (USA), Orlando 
Romero (Venezuela), Adam Veselý, Lukáš Smejkal, Dominik Doležal, Kamil Pej-
chal, Patrik Kadrnožka, Robin Vávra a hlavní trenér JeffBarto (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

Pravidelným rituálem baseballistů před přesunem 
svých týmů z venkovních hřišť do vnitřních prostor 
tréninkových hal a tělocvičen je vyhlášení nejlepších 
hráčů uplynulé sezóny a s tím spojené předání zla-
tých sošek. Jinak tomu nebylo ani letos.

Před tribunou zaplněnou rodiči a dalšími přízniv-
ci se ve sportovním areálu Na Hvězdě v Třebíči sešli 
členové klubu Nuclears, pro které jsou prostory base-
ballového stadionu domácím prostředím. 

Extraligový tým mužů tam letos poprvé v histo-
rii dokráčel do play-off nejvyšší soutěže a obsadil v 
ní konečné páté místo, což je zatím nejlepší umístě-
ní Nuclears. Úspěchy sbíraly i mládežnické katego-
rie, které k vybojovaným trofejím přidaly v samot-
ném závěru sezóny jako třešničku titul mistrů České 
republiky mezi mladšími žáky.

Nejmladší děti z baseballové přípravky první 
opravdové zápasy teprve čekají. Za svoji celoroční 
snahu při rozvoji pohybových dovedností tak dosta-
ly od trenérů medaile pro nejužitečnější hráče úplně 
všichni členové tohoto týmu. Stejně se rozhodli také 
trenéři kategorií do sedmi a do osmi let. 

Třebíčské osmičky letos vybojovaly skvělé druhé 
místo na FirstCupu, což je největší turnaj této kate-
gorie. Ostatní mládežnická družstva už předávala 
individuální ocenění za jednotlivé dovednosti. Jejich 
držiteli se stali:

U9 – nejúspěšnější kategorie klubu, která získala 3. 
místo v Regionálním přeboru U9 Jih, 1. místo na jar-
ním ČBP U9 (Morava) a 1. místo na MČR U9 

Nováček roku – Filip Matyáš
Skokan roku – Stanislav Bureš
Nejlepší hráč obrany – Michael Kurucz
Nejlepší pálkař – Tobiáš Caha
Nejužitečnější hráč – Stanislav Blažíček

U10 – 4. místo v Regionálním přeboru U10 Jih, 3. 

místo na SuperCup 2022 (nejlepší výsledek v doved-
nostních soutěžích Masters na stejném turnaji) a 3. 
místo na ČBP U10 

Nováček roku – David Caha
Skokan roku – Mikuláš Balog
Nejlepší hráč obrany – Adrian Batora
Nejlepší pálkař – Vojtěch Hrozníček
Nejužitečnější hráč – Dominik Kliner

U11 – 5. místo v Regionálním přeboru U11 Jih 
Skokan roku – Robin Karpíšek
Nejlepší hráč obrany – Jakub Svoboda
Nejlepší nadhazovač – Ondřej Krátký
Nejlepší pálkař – Jan Novák
Nejužitečnější hráč – Patrik Doseděl

U13 - 1. místo v Regionálním přeboru U13 Jih, 3. 
místo na ČBP U13 a 7. místo na MČR U13

Skokan roku – Cristina Masia

Nejlepší hráč obrany – David Jílek
Nejlepší nadhazovač – Daniel Dobeš
Nejlepší pálkař – Šimon Balog
Nejužitečnější hráč – Jakub Kliner

U15 – 1. místo v Regionálním přeboru U15 Jih a 6. 
místo na ČBP U15

Skokan roku – Matyáš Foltýn
Nejlepší hráč obrany – Pavel Peroutka
Nejlepší nadhazovač – Tomáš Příhoda
Nejlepší pálkař – Tomáš Venhoda
Nejužitečnější hráč – Tomáš Příhoda

U18 – 4. místo v EXTRALIZE U18 (MORAVA) 
a 9. místo na ČBP 

Skokan roku – Jiří Topil
Nejlepší hráč obrany – VojtěchŠabacký
Nejlepší nadhazovač – Filip Kollmann
Nejlepší pálkař – Jakub Čevela
Nejužitečnější hráč – Adam Veselý

U21 – prakticky stejný tým jako U18 hrál součas-
ně i soutěž U21 a získal stejné 4. místo v EXTRALI-
ZE U21

Skokan roku – Petr Tretera
Nejlepší hráč obrany – Jan Bilíček
Nejlepší nadhazovač – Petr Tretera
Nejlepší pálkař – Jan Urbánek
Nejužitečnější hráč – Pavel Jozek

Vyhlášení nejlepších hráčů mezi muži proběhne 
jako každý rok až na tradičním baseballovém plesu 
před začátkem nové sezóny. V té oslaví baseballový 
klub Třebíč Nuclears kulaté výročí 40 let své existen-
ce a při této příležitosti se příznivci této pálkovací hry 
můžou těšit na rozšíření zázemí stadionu Na Hvězdě, 
kde se také příští rok odehraje historicky první zápas 
pod umělým osvětlením.  –rv-

V NEJMLADŠÍCH kategoriích včetně baseballové 
přípravky získaly všechny děti medaile pro nejužiteč-
nější hráče. Foto: Robert Vávra

Známe nejlepší hráče sezóny

zali i střídající nadhazovači. Za Tře-
bíč poslední dvě směny uzavřel tepr-
ve sedmnáctiletý Petr Tretera. Také 
na pálce se nejvíc dařilo nejmlad-
ším hráčům, když tři úspěšné odpaly 
zaznamenal šestnáctiletý Jan Bilíček 
a dva hity přidal Adam Veselý.

Hrdinou semifinálové odvety se 
stala vycházející hvězda Hrochů 
mezi nadhazovači. Matěj Netopilík 
předvedl parádní výkon, když odhá-
zel complete game, hráčům Nuclears 
nepovolil jediný doběh, a navíc roz-
dal hned jedenáct strikeoutů. Velmi 
dobrý výkon předvedl také sedm-

náctiletý Filip Kollmann na nadho-
zu Třebíče, když během čtyř směn 
obdržel jen dva hity a umožnil jedi-
ný doběh. 

K druhému bodu Hrochů pak 
pomohla jediná chyba obrany 
Nuclears. Čisté konto Třebíče ve 
druhé půli zápasu na nadhozu uhájil 
Kanaďan Ryan Johnson. Na pálce se 
ale bohužel třebíčští hráči neprosa-
dili a za celé utkání zaznamenali jen 
tři úspěšné odpaly, o které se podě-
lili Lukáš Malý, Ryan Johnson a Jan 
Urbánek mladší.


