
školním roce využívali spíš žáci gymnázia, a proto nám bylo trénování ráno na Slovácké omezeno 
– viz předchozí odstavec. Přesto nebo právě pro tuto šanci v budoucnosti musíme školní klub na 
Slovácké za každou cenu udržet. 
Prosíme tedy všechny žáky 2. stupně ZŠ Slovácké, aby začali chodit na tréninky. Jedná se o 
Víťu Hlavenku, Dominika Venose, Michal Strouhala, Ríšu Opluštila, Tomáše Sigmunda, Adama 
Dominika, Tomáše Musila, Jindru Kabelku, Tibora Vránu a děvčata: Lucie Kociánová, Patricie 
Heráková, Patricie Blinkalová, Denisa Nováková příp. další. 
Tréninky jsou v pátek od 14.30 do 16.00 hodin v tělocvičně nebo na hřišti ZŠ Slovácká 
Pro kadety a některé žáky to bude jediná možnost třetího tréninku za týden! 
Platí se 100,- Kč na každé pololetí – přihlášky a platby u pana učitele Fadrného. 
 

Souběžně bychom chtěli, aby i hráči, kteří nejsou na Slovácké, měli možnost tréninku 
Jedná se o Martina Merčáka, Honzu Šmídu, Marka Smutného a děvčata Adrianu Antoshovou, 
Kristýmu Benešovou, Martinu Kapustovou, Vendy Kurtinovou a Viktorku a Terku Kodlovy. 
Tréninky by probíhaly ve stejný termín v pátek od 14.30 do 16.00 hodin 
Na podzim a na jaře na hřišti ZŠ Slovácká nebo TJ Lokomotiva Břeclav a přes zimu v tělocvičně 
Gymnázia. Cena na rok je také 200,- Kč. Informace a přihlášky u Pajdy 
Zahájení tréninků ubude určeno podle počtu přihlášených zájemců… 
 

Kalendář akcí do konce sezóny 2018 
 

t-ball (do 10 let) 
snad se podaří na podzim domluvit ještě jedno kolo Moravské ligy T-ballu, či alespoň nějaký 
přátelský zápas 

 

žáci (do 13 let) 
 

2.9.2018 3. kolo MSLŽi Brno odehráno, 1W-1D-1L, 2. místo 

15. – 16.9.2018 5. kolo 2.LŽI Sezimovo Ústí  
 

kadeti  
 

8. – 9.9.2018 5.kolo ELKi Havlíčkův Brod 

21. – 23.9.2018 Finále ELKi Havlíčkův Brod 

Ještě bylo domluveno závěrečné kolo MSLKi na říjen, tak snad jej stihneme ještě odehrát 
 

junioři 
 

13. – 14.10.2018 MČR U22 Kostelec nad Orlicí 
 

muži (+junioři) 
 

8. – 9.9.2018 Poslední kolo 2 čsl. mužů Radotín, Plzeň 

A pak nás snad čeká play-off o postup do extraligy mužů ve čtyřech po sobě jdoucích víkendech 
15. – 16.9. / 21. – 22.9. / 28. – 29.9. / 6. – 7.10. 
Teprve podle toho, jak dopadneme v semifinále, uvidíme, jestli v pátek 28.9. budeme hrát 
„doma“ nebo „venku“ a podle toho bychom museli přizpůsobit uspořádání tradiční akce Bee Ball 
Day pro děti a jejich rodiče na našem hřišti… 
 

Ihned po rozuzlení této hádanky vám zašleme pozvánku 
a rádi se s vámi setkáme na hřišti u nejhezčí pálkovací hry.  
Za vedení klubu Tomáš Křivánek, předseda 

 

         
 

zpravodaj pro členy softbalových kroužků 

 Duhovka SVČ Břeclav a jejich rodiče 

září 2018 
 

Ahoj kluci, holky, vážení a milí rodičové, 
Prázdniny skončily a dneškem začal další školní rok a sním tedy i další rok našeho společného 
trénování a hraní softballu. Od podzimu už chceme trénovat v nových družstvech – podle toho, jak 
se budeme připravovat na sezónu 2019. Podrobnosti o složení termínech tréninků jednotlivých 
družstev najdete dále v textu. 
 Letošní prázdniny byly, co se týká našich tradičních soustředění poněkud slabší. Nejprve 
jsme museli kvůli malému počtu přihlášených zrušit tradiční soustředění kadetů a žáků, které vždy 
probíhaly na hřištích některého z našich spřátelených oddílů (v minulosti v Havlíčkově Brodu či 
Kunovicích) a udělat z něj obyčejný „příměsťák“ a ani účast na tradičních Hřištích snů 1 – 2 – 3, 
nebyla bůhví jaká. Škoda, na soustředění toho vždy natrénujeme více než na běžných trénincích 
během roku a navíc to přispívá ke tmelení party… 
 
 

Soustředění kadetů a žáků, hřiště Locos, 30.7. – 3.8.2018 

 

vedoucí: Luděk, Maggi a Pajda 
účast: Jakub Staněk, Martin Helešic, Jindřich Kabelka, Tomáš Musil, Tibor Vrána, Víťa Hlavenka, Ríša 
Opluštil, Jirka Horňák, Honza Šmída, Osa, Michal Strouhal a poslední den i Roman Helešic… 

Horka udeřila na jih Moravy nebývalou silou a tak jsme se museli častěji než jindy svlažit 
na koupališti a ve čtvrtek jsme vyrazili i na výlet do Mikulova, na Svatý kopeček a zejména 
se okoupat v Mikulovském lomu… 

 

Hřiště snů 1 / začátečníci, hřiště Locos Břeclav, 13. – 17.8.2018   
vedoucí: Pancho, Luděk, Bára, Osa 
účast: Kryštof Adámek, Katka Hlavenková, Lukáš Holešínský, Elley Horsman, Nikol Hyršová, Izáková 
Veronika, Šimon Kubík, Petr a Michal Měřínští, Mikuláš Píža, Adam a Lukáš Podlučtí, Natálka 
Vajdová, Břeťa Vališ, Adam Žák 
Řada nováčků, tak snad alespoň někdo z nich se objeví v některém z našich školních kroužků. Ale 
taky někteří ostřílení borci, kterým by svědčila účast spíš na soustředění coachballistů a žáků pro 
ročníky 2006 – 2008 (Šimon Kubík a Břeťa Vališ)… 
 

Hřiště snů 2/ žáci, hřiště Locos Břeclav, 20. – 24.8.2018 
vedoucí: Vlastík Fadrný, Luděk, Viktor a Osa 
účast: Kuba Staněk, Ondra Hnátek, Jakub Sýkora, Matěj Němeček, Adam Hlaváč, Jakub Šlichta, Linda 
Venosová, Jirka Horňák, Vojta Kratochvíl, Ondřej Krůtil, Vítek Bachman, Honza Šmída, Filip Strouhal 
Kromě „starých známých“ i několik nových tváří, ale nepředpokládáme, že by chlapci z Podivína 
posílili naše řady, přestože byli šikovní. Ale třeba se uvidíme, alespoň s těmi břeclavskými.  



Hřiště snů 3 / žáci a kadeti, hřiště Locos Břeclav, 27. – 31.8.2018 
vedoucí: Pajda, Luděk, Maggi, Viktor, Lukyn a George 
účast: Martin a Roman Helešicé, Víťa Hlavenka, Ríša Opluštil, Domíno, Krtek, Jirka Horňák, Martin 
Merčák, Adam Dominik, Osa, Bára Lucká, Kuba Němeček, Jindra Kabelka, Michal Strouhal a Tomík 
Musil. 
Tréninky byly doplněny nejen společnou návštěvou koupaliště (jen otužilci – tento týden už taková 
horka nepanovala – ostatní mohli podstoupit i odpolední část tréninku), ale výletem na závěrečné 
zápasy Intercontinental Softball Cupu v Praze, kde jsme mohli shlédnout nejlepší světový softball. 
Škoda jen, že sobotní program byl z důvodů deště oproti plánu zkrácen jen na zápasy o 3. místo a 
finále. Naštěstí naše reprezentace postoupila do bojů o medaile, takže jsme ji mohli vidět v akci. 
Medaile nám nakonec unikla, ale určitě to stálo za to… 
Naši junioři (Lukyn, Maggi, Osa, George a Vojta) pak zůstali v Praze, aby posílili některé zahraniční 
týmy na Supercupu… 
 
Pokud jste našli své jméno alespoň u jedné z uvedených akcí, je to v pořádku – rádi bychom, aby 
se prázdninová soustředění stala nedílnou součástí tréninkového procesu, navíc před koncem 
prázdnin je to nejlepší příprava na podzimní část sezóny. 
Chválíme ty, kteří se zúčastnili dvou soustředění. A bylo jich celkem 10… 
Jirka Horňák se zúčastnil dokonce tří. To už je téměř nadpřirozený úkaz. 
Ale jak jsem psal v úvodu – letos jsme zaznamenali spíš pokles zájmu. 
 

Rozdělení družstev a tréninky ve školním roce 2018 – 2019 
 

T-ball (ročníky 2010 a mladší) 
Kroužky budou fungovat jako dosud při školách – sledujte vývěsky ve školách a na webu Duhovky 
Kroužkovné 200,- Kč / rok 

 
Coachball (ročníky 2008 a 2009) 
vedoucí družstva: Vlastík Fadrný, Pancho 
hráči: Víťa Bachman, Tonda Brychta, Ondřej Čapka, Martin Drgonec, Martin Hrabě, Oliver Izsóf, 
Samuel Mank, Marek Michalica, Hynek Mikula, Honza Miškeřík, Darek Perútka, Mikuláš Píža, Michal 
Šálek, Ondra Šmerda, Břeťa Vališ, Ondřej Varga, Sebastián Zugar, Arion Zekaj, Adam Žák 
a další zájemci narození v letech 2008 a 2009 
Rádi bychom, aby kromě tréninků kroužků na své škole, tito hráči alespoň jednou týdně trénovali 
spolu. Ale zatím hledáme prostor (vhodnou tělocvičnu) a čas (aby se nekřížili s nikým na hřišti). 
Po domluvení termínu oslovíme znovu přímo rodiče těchto hráčů 
Kroužkovné – předběžně + 100,- Kč / rok k tomu co již platí ve svém školním kroužku. 
 

Žáci (ročníky 2006 a 2007 + uvedené výjimky) 
Vedoucí družstva: Vlastimil Kubát (608 961 697), asistenti trenéra: Lukáš Kubát, George Harris 
Hráči: Adam Hlaváč, Ondra Hnátek, Jirka Horňák, Jindra Kabelka, Jakub Staněk, Filip Strouhal, Adam 
Zekaj, Lukáš Bělský, Radim Koníček, David Suchánek, Šimon Romeniuk, Vladimír Kubík, Matěj 
Němeček a v letošním roce mohou trénovat s žáky i stejně staré dívky: Lucie Kociánová, Nicol 
Talábová, Linda Venosová případně další stejně staré zájemkyně 
Tréninky na hřišti (září – říjen a duben - červen): úterý a pátek 16.00 – 17.30 hodin 
Tréninky v tělocvičně (listopad – březen) úterý na gymnáziu (čas bude upřesněn), pátek na ZŠ 
Slovácká 16.00 – 17.30 hodin 
Kroužkovné 400,- Kč / rok + 500,- Kč zápisné do TJ Loko v lednu 2019 

Kadeti a ml. junioři 
Vedoucí družstva: Vlastimil Kubát (608 961 697), asistenti: Maggi, Vojta Forman, Luděk Opluštil 
Hráči: Roman Helešic, Dominik Venos, Martin Merčák, Richard Opluštil, Michal Strouhal, Tomáš 
Sigmund, Adam Dominik, Tomáš Musil, Jakub Němeček, Marek Smutný, Honza Šmída 
+ junioři Víťa Hlavenka, Martin Helešic a Krtek 
Počet, tak akorát „na hraně“, proto je potřeba, aby se všichni zúčastňovali všech turnajů 
V nejhorším případě budeme družstvo doplňovat na turnaje žáky ročníku 2006 
Tréninky na hřišti (září – říjen a duben – červen): pondělí a středa 16.00 – 17.30 hodin 
Tréninky v tělocvičně (listopad – březen) pondělí 17.00 – 18.00 a středa 17.30 – 19.00 ZŠ Slovácká  
Kroužkovné 400,- Kč / rok + 200,- Kč školní klub + 500,- Kč zápisné do TJ Loko v lednu 2019 
 

Junioři a muži 
Vedoucí družstva: Dušan Borbély, asistenti: Luděk Opluštil, Tomáš Křivánek ad. 
Hráči: Lukáš Kubát, Vojtěch Forman, Pazdy, Maggi, Vevča, Osa, Viktor Opluštil, Michal Pernický, 
Marek Pernický, Kryštof Prokeš, George Harris, 
Tréninky na hřišti (září – říjen a duben - červen): úterý, čtvrtek a pátek 17.30 – 19.00 hodin 
Tréninky v tělocvičně (listopad – březen) úterý a čtvrtek 19.30 – 21.00 ZŠ Slovácká, pátek 19.30 – 
22.00 hala TJ Lokomotiva Břeclav 
Kroužkovné 600,- Kč / rok + 500,- Kč zápisné do TJ Loko v lednu 2019 
 

Tabulka dosud domluvených termínů tréninků 

 podzim 09 – 11/2018 a jaro 04 – 06/2019 zima 11/2018 – 03/2019 

PO 16.00 – 17.30 kadeti / hřiště Locos 18.00 – 19.00 kadeti – pálka / ZŠ Slovácká 

UT 
16.00 – 17.30 žáci / hřiště Locos čas upřesníme žáci / Gymnázium 

17.30 – 19.00 junioři / hřiště Locos 19.30 – 21.00 junioři - pálka / ZŠ Slovácká 

ST 16.00 – 17.30 kadeti / hřiště Locos 17.30 – 19.00 kadeti – pálka / ZŠ Slovácká 

ČT 17.30 – 19.00 junioři / hřiště Locos 19.30 – 21.00 junioři - pálka / ZŠ Slovácká 

PA 
16.00 – 17.30 žáci / hřiště Locos 16.00 – 17.30 žáci / hřiště Locos 

17.30 – 19.00 junioři / hřiště Locos 19.30 – 22.00 junioři / hala TJ Loko 
 

Dále hledáme prostor a čas pro tréninky coachbalistů (nejlépe např. ve čtvrtek od 16.00 hodin) 
Případně i pro tréninky družstva dívek – bude-li dost zájemkyň o společné tréninky 
Ceny zápisného odpovídá přibližně tomu, kolik má, které družstvo přes zimu tréninků týdně 
v tělocvičně (cca 1 trénink týdně 200,- Kč) 
Žáci začínají s tréninky v pátek 7.9., kadeti ve středu 5.9. a junioři v pátek 7.9. 
 

Ranní tréninky na ZŠ Slovácká ve školním roce 2018 – 2019 
- byly z důvodů malé účasti hráčů ze ZŠ Slovácká v minulém roce letos poněkud omezeny: 
- tréninky byly umožněny pouze ve dnech pondělí – středa – pátek od 7.00 do 7.45 hodin 
- jen v jedné tělocvičně 
- a jen žákům školy ZŠ Slovácká (pro gymnazisty musíme hledat jinou alternativu) 
- začínáme v pondělí 10.9.2018 – prosím nepromarněte svoji možnost k tréninkům „navíc“ 
 

Školní klub na ZŠ Slovácká 
Byl vždy největší zásobárnou budoucích softballových nadějí – klubem prošli bratři Holobrádkovi, 
Kubátovi, Perničtí, Helešicovi i další účastníci ME a MS juniorů. Na jiných školách jsme nikdy neměli 
takovou základnu, a proto hráči jiných škol družstva spíš doplňovali, než že by je tvořili. Proto jsme 
zde měli velice slušné zázemí včetně možnosti ranních tréninků. Bohužel této možnosti v minulém  


