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Informace ze sekretariátu
SABE CUP 2014
Další ročník pohárových soubojů byl vylosován na Parla-
mentu ČBA v neděli 23. 3. 2014. Do soutěže se přihlásilo 
celkem 20 týmů – 7 extraligových, 2 z ČML, 1 ze soutěže 
pro U21 a 10 z oblastí. Kompletní rozpis najdete na straně 
22.
Semifinále a finále bude odehráno systémem FINAL FOUR 
(na dvě prohry). Final Four SABE ČBP se hraje na hřišti urče-
ném řídicím orgánem soutěže.
Vítěz finále SABE Final Four ČBP se stává pro příslušný rok dr-
žitelem titulu „Vítěz Českého baseballového poháru“ a má 
právo startovat v Evropských soutěží CEB 2015.

PUBLIKACE K 50. VÝROČÍ PÁLKOVACÍCH HER
Příprava Publikace k výročí 50 let spěje do svého závěrečné-
ho stádia. Texty jsou z 80% hotové, v současnosti prochází 
jazykovou korekturou a prvním sázením do grafické podo-
by knihy. Zároveň se vedou diskuze nad návrhem obálky.
Původní termín vydání k 8. květnu se již nestihne. Zpoždění 
je dáno zejména náročností dohledat některé informace, 
dostupností samotných historických pramenů a zvětšením 
rozsahu textu. Po dohodě se softballem jsme proto dali 
přednost kvalitě nad rychlostí dokončení. Termín vydání 
je v současnosti naplánován na letní měsíce. Kniha bude 
určitě dokončena před ME v září, kde bychom ji také rádi 
v baseballové komunitě pokřtili.

STRUKTURA A OBSAHY KAPITOL JSOU ZNÁMY, JEJICH 
NÁZVY SE MOHOU JEŠTĚ MĚNIT: 
• Úvodní slovo Petra Ditricha a Gabriela Waage.
• Společný svaz softballu a baseballu – od vzniku až do 

rozdělení (1963 – 1992)
1. Vše začalo v YMCA – začátky pálkovacích her v Če-

chách
2. Vznik prvních klubů – léta šedesátá
3. Masívní rozvoj – vznik turnajů a regionů
4. Vývoj softballových soutěží – od krajských přeborů 

přes Národní ligu až po Přebory ČSR
5. Vznik baseballových soutěží
6. Sportovní materiál
7. První mezinárodní kontakty
8. Společný svaz – jeho vývoj a dělení na softball a ba-

seball
• Samostatná cesta softballu a baseballu – 1993 – 2013

1. Samostatné svazy
2. Vznik celostátních soutěží
3. Rozvoj mládežnických soutěží
4. Život v oblastech
5. Baseballové a softballové areály v ČR
6. Významné osobnosti v ČR
7. Naše reprezentace na MS a ME
8. Pořadatelství evropských akcí – anebo co v ČR začalo
9. Akce ISF / IBAF / FISU v ČR
10. Slowpitch
11. Pražský baseballový týden
12. Softball a baseball na OH
13. Síň slávy Českého baseballu a softballu
14. Závěrečné shrnutí a pohled do budoucna.

Samostatnou součástí pak budou krátké medailonky důleži-
tých osobností, namátkou můžeme zmínit Aleše Hraběho, 
Miroslava Vojtíška nebo Pavla Budského.

Součástí publikace budou také přílohy: seznamy funkcioná-
řů, tabulky celostátních soutěží a PBT, mezinárodní akce, 
výsledky ČR na mezinárodních akcích, realizační týmy re-
prezentací, seznamy hráčů seniorské reprezentace na svě-
tových akcích.
Protože se bude jednat především o obrazovou publikaci, 
textová část (bez příloh) by neměla přesáhnout 50 stran. Na 
jejím vytváření se za baseball podílí Lucie Čubíková (úsek 
1992-2013), Jan Bagin (soutěže, PBT) a kompletní fotogra-
fický obsah chystá Josef Středa. Obsah jednotlivých kapitol 
jsme konzultovali s hnutím, všechny texty jsme do hnutí 
také posílali k obsahové korektuře a případnému doplnění. 
Budeme rádi, pokud se najdou a přihlásí další zájemci, kteří 
pomohou především s obsahovou korekturou jednotlivých 
kapitol. Prosím případné zájemce o korektury, kontaktujte 
mě do 30. března na mailu cubikova@baseball. cz.

FOTOBANKA
ČBA oficiálně spouští projekt na archivaci fotografií. Hlavním 
cílem je získat elektronický archív kvalitních fotografií ve 
vysokém rozlišení, tematicky co nejširšího záběru. Zároveň 
budou tyto fotografie volně ke stažení pro případně další 
použití v baseballovém hnutí a v rámci ČBA a jejich aktivit 
(články na internetu, isport. cz, tištěná periodika aj.).
Budeme velice rádi, když se do projektu zapojí co nejvíce 
fotografů, ať už profesionálů, tak i amatérů z řad rodičů 
či fanoušků. Negarantujeme umístění všech fotografií do 
galerie, můžeme ale zaručit, že dobré fotografie se ve fo-
tobance objeví. Fotografie a jejich výběr bude posuzovat 
zkušený fotograf Jan Beneš, který má fotobanku na starosti.
Archív bychom rádi zaplnili fotkami různého zaměření 
i všech věkových kategorií – reprezentace, národní soutěže 
i oblastní soutěže, klubové zápasy i akce ČBA (školení, kon-
gresy, kliniky aj.), a to i zpětně za uplynulé roky.
Pokud se chcete do projektu zapojit a ukázat své fotogra-
fické umění širšímu světu, neváhejte a zasílejte kdykoliv 
své poklady přes Úschovnu apod. v originálním rozlišení 
Honzovi Benešovi jbenes@eagles. cz. Se zasláním zároveň 
vyjadřujete souhlas s volným šířením fotografií pod Copy-
rightem ČBA.
Přístup do fotobanky:
1. Přes odkaz na hlavní stránce (banner v pravém sloupci)
2. Přímo: fotobanka. baseball. cz
Heslo je vždy „baseball“.

 LITTLE LEAGUE

JZČ:
-přihlašuje všechny čtyři věková družstva
-Little League v pořadatelství JZČ se odehraje v Hluboké nad 
Vltavou – organizací pověřen klub Sokol Hluboká

PRAHA:
- přihlašuje všechny čtyři věková družstva
- Senior League v pořadatelství Prahy – organizací byl pově-
řen klub SaBaT Brno
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 SMOP:
- přihlašuje Little League, Junior League a LL Intermediate, 
nebude startovat v Senior League

- LL Intermediate v pořadatelství SMOP (bude upřesněno 24. 
3. 2014)

JMOP:
-přihlašuje všechny čtyři věková družstva
-Junior League v pořadatelství JMOP se odehraje na MBS 
v Brně – organizací pověřen klub Draci Brno

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
Výkonný výbor Česká baseballová asociace rozhodnutím ze 
dne 4. 3. 2014 upravuje výši členského příspěvku za člena 
ČBA v 2014. 

*nová registrace člena 50,-Kč 
*obnovení registrace člena 50,-Kč

ENVOY COACH – POSLEDNÍ VOLNÝ TERMÍN
První týdny letních prázdnin budou jako tradičně věnovány 
Envoy programu. Letos se termíny rozebraly nezvykle rych-
le, zbývá poslední volný týden. Obsazenost termínů kluby 
je následující:
• Tempo Titans Praha 30. 6.-6. 7.
• Sokol Hluboká 7. 7.-13. 7.
• ??? 14. 7.-20. 7.
• Patriots Liberec 21. 7.-27. 7.
• Draci Brno 28. 7.-3. 8.
• Nuclears Třebíč 4. 8.-10. 8.
První zprávy hovoří o příjezdu loňského coache Stana Lu-
ketiche, který zná Česko velmi dobře díky svému působení 
u našich národních týmů na přelomu tisíciletí. MLB stále 
ještě program nedokončila a na potvrzení termínu i jména 
stále čekáme. 
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Parlament ČBA
Pravidelné jednání Parlamentu ČBA se sešlo v Praze 23. 
března. Po mnoha letech se jednání ze Strahova přesunulo 
na Prahu 5 do Paspova paláce, kde se uskutečnila i oslava 
50 let pálkovacích her. Nové prostředí si účastníci pochva-
lovali a to i z hlediska dopravní dostupnosti.
V úvodním slově shrnul předseda ČBA Petr Ditrich aktuální 
situaci a postavení baseballu v českém sportu. Navíc infor-
moval o změnách v Mezinárodním olympijském výboru 
a velmi dobrých vyhlídkách na návrat baseballu do pro-
gramu OH už v Tokiu 2020. Připomněli jsme si také oslavy 
50 let pálkovacích her, které proběhly v listopadu společně 
se softballem. Letos budou oslavy pokračovat na Moravě 
během poháru CEB v Brně, a před ME v Ostravě.
Síň slávy ČBA byla hlasováním jejích členů doplněna o Bo-
humila Bílka, Richarda Haubu a Milana Pojera a má teď cel-
kem 12 členů.
Aleš Hrabě, čestný předseda ČBA, pozdravil delegáty, při-
pomněl historické souvislosti a předal slavnostní ocenění 
Janu Drábkovi, který obdržel plaketu CEB za titul na ME 
žáků v Chocni a Petru Schenkovi, jenž převzal Cenu fair play 
za rok 2013.

Parlament jednal podle navrženého programu a:
1. projednal a schválil zprávu o činnosti VV ČBA předne-

senou všemi členy VV ČBA
2.  schválil zprávu Kontrolní komise ČBA
3.  schválil čerpání rozpočtu ČBA za rok 2013
4.  schválil návrh rozpočtu na rok 2014, kde došlo k navý-

šení příspěvku oblastem
5.  vyslechl zprávu o stavu příprav ME 2014

Předseda ČBA Petr Ditrich informoval hnutí o nové legislati-
vě ve spolkovém prostředí. Výkonný ředitel ČBA informoval 
o výši a způsobu výběru členských příspěvků na rok 2014. 
Lucie Čubíková seznámila přítomné se stavem a přípravou 
publikace k 50. výročí pálkovacích her v ČR.
V rámci Parlamentu již tradičně proběhl los českého base-
ballového poháru pod vedením členů STK Roberta Dvořáka 
a Vladimíra Chlupa. VV ČBA zveřejnil jednotlivé pořadatel 
pohárů mládeže. Účastníci jednání obdrželi jako každoroč-
ně ročenku Český baseball 2013.
Zápis a ostatní podklady budou odeslány předsedům oddí-
lů a zveřejněny v příštím vydání Zpravodaje.

Extraliga 2014
Nový ročník naší nejvyšší soutěže začíná v pátek 4. 4. 2014. 
Složení týmů v soutěži je stejné jako v loňském roce, titul 
obhajují Draci Brno.
Úvodní kolo je rozděleno do tří dnů a všechny týmy ode-
hrají tři utkání. Jako první rozehraje svůj zápas finalista roku 
2013 Kotlářka Praha, která hostí od 18:30 hod. Skokany Olo-
mouc. V 19:00 začíná utkání mezi Arrows Ostrava a Hrochy 
Brno. Draci Brno přivítají pod světly od 20:00 hod. pražské 

Eagles. Stejní soupeři se pak utkají v sobotu, kdy sehrají tzv. 
doubly. V sobotu začne na Kraví hoře soutěž i pro Techniku 
Brno a Tempo Titans, jejichž třetí souboj je pak na progra-
mu v neděli.
Základní část soutěže bude mít opět 35 kol a dohrát by se 
měla v půlce července. Play-off je vzhledem k zářijovému 
ME naplánováno do srpnových dnů. 

Českomoravská liga a Soutěž do 21 let 2014
ČML letos odehraje pouze 7 týmů – Blesk Jablonec, Kla-
sik Frýdek-Místek, Třebíč Nuclears, Olympia Blansko, SaBaT 
Praha, Sokol Hluboká a nováček Wolfs Domažlice. V loňské 
baráži neuspěla Orlice Choceň, a i přes možnost vzhledem 
k reorganizaci soutěží ČML hrát, nakonec zůstává v oblast-
ním přeboru. Jihočeské derby mezi Hlubokou a Domažlice-
mi otevře ČML v neděli 6. 4.

Nově vytvořená Soutěž pro hráče do 21 let je určena ze-
jména pro mladé zálohy a B týmy extraligových celků. Je-
jími účastníky jsou – Arrows Ostrava, Draci Brno, Eagles 
Praha, Hroši Brno, Kotlářka Praha, Třebíč Nuclears, Skokani 
Olomouc a Technika Brno. Hracím dnem soutěže je neděle 
a začíná již 6. dubna, kdy se střetnou Eagles s Draky a Hroši 
s Arrows.
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Mistrovství Evropy 2014
Muži, Česko + Německo – 12.-21. 9.
Česká republika bude pořádat ME mužské kategorie po 
devíti letech. V roce 2005 se turnaj odehrál ve 4 městech 
(Praha, Blansko, Choceň, Olomouc) a naši hráči skončili na 
výborném 5. místě. V letošním roce nejlepší hráče Evropy 
přivítá Ostrava, Brno, Třebíč a Blansko. V Ostravě se bude 
hrát základní skupina ve složení Česko, Chorvatsko, Řec-
ko, Nizozemsko, Rusko a Španělsko. Druhou skupinu hostí 
německý Regensburg, který je tak spolupořadatelem letoš-
ního šampionátu. V Regensburgu se utkají Belgie, Francie, 
Německo, Velká Británie, Itálie a Švédsko.
Finálovou skupinu se souboji o medaile uvidí diváci v Brně 
na MBS. Skupina o udržení zavítá do Třebíče a jedno z utká-
ní budou pořádat v Blansku.
Na posledním ME v Nizozemsku v roce 2012 skončili čeští 
reprezentanti na 5. příčce, ve skupině se jim podařilo pora-
zit Nizozemsko 3:2. Titul obhajuje Itálie, stříbro Nizozemsko 
a bronz Španělsko.

U21, Česko – 22.-27. 7.
Po roční odmlce se opět koná ME hráčů do 21 let, a opět ho 
pořádáme v Česku. Tentokrát se turnaj odehraje celý v Tře-
bíči. Šest účastníků – Rakousko, Litva, Rusko, Slovensko, 
Ukrajina a Česko, odehraje zápasy každý s každým a poté 
se první dva utkají spolu ve finále.
Naši reprezentanti začínají v úterý 22. 7. se Slovenskem, 

dále je čeká Rakousko, Litva, Ukrajina a na konec Rusko. 
V roce 2012 obsadili Češi 3. místo za Francií a Ukrajinou.

Kadeti, Německo – 22.-26. 7.
Kadetský šampionát se odehraje ve dvou městech, v Dort-
mundu a Padebornu. Osm týmů bylo rozděleno do 2 sku-
piny. Češi byli zařazeni do skupiny B společně s Německem, 
Ukrajinou a Švédskem. S Ukrajinou se ve skupině střetli 
i v loňském roce a porazili ji 16:1. S Německem pak sehráli 
vítězné semifinále. Druhou skupinu tvoří obhájce vítězství 
z Nizozemska, Rusko, Litva a Bělorusko.
Podle předběžného rozpisu sehraje naše reprezentace prv-
ní utkání v úterý 22. 7. proti Švédsku, dále proti Ukrajině 
a poslední je čeká Německo. Finále je na programu v sobo-
tu 26. 7. 

Žáci, Slovinsko – 8.-12. 7.
Žáci se tentokrát vydají do slovinské Lublaně. Turnaje se 
zúčastní osm týmů (vloni šest). Ve skupině se utkají s Pol-
skem, Ruskem a Slovinskem. Druhá skupina bude hrát ve 
složení Rakousko, Bělorusko, Francie a Litva. Čeští repre-
zentanti obhajují zlaté medaile, které získali v loňském roce 
v Chocni. Zajímavý by mohl být jejich souboj s Ruskem již 
ve skupině, který je na programu ve čtvrtek 10. 7. První dva 
ze skupin hrají křížem se stejně umístěnými týmy z druhé 
skupiny, vítězové se utkají ve finále.

Mistrovství světa 2014
Češi letos vyrazí na dvě mistrovství světa. Už potřetí za 
sebou se mistrovství světa v kadetské kategorii uskuteč-
ní v Mexiku, poprvé se přitom do Mexika chystá také čes-
ká výprava, která poslední dva světové turnaje vynechala. 
Tým pod vedením Tomáše Svobody odcestuje do Latinské 
Ameriky 29. července, jedenáctidenní šampionát pak začí-
ná v La Paz 31. července. Mexiko je velmi častým pořada-
telem MS kadetů. Z celkového počtu 15 mistrovství světa 
hostil už 6 turnajů, letos už tak půjde o 7. turnaj. Rozpis ani 
složení týmů zatím není k dispozici, neoficiální zprávy ale 

hovoří o účasti až 16 nejlepších týmů světa.
Turnaji bude předcházet mistrovství Evropy, které dlouho 
hledalo svého pořadatele. Nakonec se organizace zhostí 
německá města Paderborn a Dortmund, a to v termínu 22.-
26. července.
Poněkud nečekané, ale zároveň velmi potěšující je pozvání 
na historicky první MS do 21 let. Zatím je znám termín a po-
řadatel: 7.-16. 11. na Tchaj-wanu. Opět máme neoficiální 
zprávy, které hovoří o počtu 12 týmů světa.
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Reprezentace do 21 let
Ve dnech 5. až 7. března proběhlo ve sportovním centru 
Nymburk soustředění reprezentace do 21 let. Hráči byli 
rozděleni do dvou skupin na nadhazovače se zadáky a na 
polaře. Obě dvě skupiny absolvovaly jednodenní intenziv-
ní soustředění, které všechny hráče prověřilo jak po strán-
ce fyzické, tak i baseballové a mentální.

Nadhazovači a zadáci 
Brabec Matěj, Holub Lukáš, Šmidt Viktor, Vykoukal Marko, 
Ondra Tomáš, Vítek Daniel, Lukáš David, Jan Novák, Průša 
Michal, Satoria Ondřej, Cihlář Josef, Ercoli Lukáš, Kraut Sva-
toslav, Mužík Martin, Lukáš Menšík

Polaři
Aubrecht Ivan, Blažka Ondřej, Bužga Matěj, Janoud Tomáš, 
Kania Richard, Kocour Dan, Sázavský Richard, Gurnik Ond-
řej, Ondráček Jakub, Vohanka David, Zýma Michal, Hamža 
Ivan, Smola Filip, Jarošík Richard, Pantůček Michal, (Taba-
ček Filip – nemoc)

Nadhazovači – dle předvedených výkonů je nutné dostat 
se do zápasového tempa. Po fyzické stránce zvládli nároč-
ný program téměř všichni nadhazovači i zadáci.
Polaři – u většiny hráčů je vidět silový růst a tvrdá práce 
přes zimní období a to nejen v posilovně. Co se týče pálky, 
stejně jako u nadhazování pomůže zápasový rytmus.
Celkově lze říci, že hráči splnili naše očekávání. Samozřej-
mě se najdou výjimky, nicméně každý hráč je zodpovědný 
v přípravě sám za sebe. Uvidíme při dalším soustředění, 
zda ti, co mají rezervy, se pokusí svůj přístup změnit a na 
druhou stranu ti, co jsou nyní ve skvělé formě, si tuto for-
mu i udrží.
Motivace je veliká. Mistrovství Evropy na domácí půdě a dle 
podaných výkonů možná nominace na Mistrovství světa.
Další setkání části hráčů proběhne 30. dubna při MLB 
tryoutech v Praze, kompletní tým se pak setká při soustře-
dění a All Star Game 10. – 11. května 2014.
David Winkler

Akademie
Nominace hráčů na turnaj 
PONY LEAGUE
Trenérské realizační týmy Baseball Aca-
demy Brno a Prague Baseball Academy 
nominovaly hráče na kvalifikační turnaje 
Pony League U14 a U16. Turnaj je na pro-
gramu od 17. do 20. dubna 2014 v Pra-
ze (Eagles a Tempo). Tým U14 na tomto 
turnaji povede trenérské trio Marek Vičar, 
Pavel Chadim, Daniel Padyšák. Tým U16 
bude hrát pod vedením Davida Winklera, 
Leoše Kubáta a Ivo Mullera.

Blažek Šimon Eagles Praha
Claus Martin Hroši Brno
Chadim Tomáš Draci Brno
Chvátal Zdeněk Draci Brno
Jasanský Alfred Kotlářka Praha
Jurčík Tomáš Draci Brno
Kotačka Michal Draci Brno
Kuba Tomáš Draci Brno
Lochman Ondřej Draci Brno
Ondroušek Daniel Hroši Brno
Padyšák Daniel Kotlářka Praha
Řehůřek Lukáš Draci Brno
Schmied Richard Draci Brno
Vávra Robin Třebíč Nuclears
Večerka Viktor Draci Brno

Tým U14 Tým U16
Bareš Martin Draci Brno
Bednář Jan Draci Brno
Bílek Tomáš Kotlářka Praha
Bužga Vojtěch Eagles Praha
Claus Filip Hroši Brno
Čapka Filip Draci Brno
Furko Ondřej Draci Brno
Hrazdílek Adam Hroši Brno
Jarolím Adam Draci Brno
Mencl Matěj Eagles Praha
Menšík Vojtěch Hroši Brno
Menšík Lukáš Draci Brno
Nebenfuhr Jan Draci Brno
Novotný Tomáš Eagles Praha
Pohlreich Jan Eagles Praha
Preininger Jan Třebíč Nuclears
Smola Filip Kotlářka Praha
Šrámek Pavel Spálené Poříčí
Trunkát Lukáš Technika Brno
Vašek Jakub Draci Brno
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Nové tréninkové centrum baseballové akademie 
v Brně
Tréninkové centrum je k dispozici jak pro hráče Baseball 
Academy Brno tak pro VEŘEJNOST! Bylo otevřeno 3. 2. 2014. 
Otevírací doba je pondělí až pátek od 7:00 do 21:00 hodin.
Pro hráče baseballu je k dispozici roztahovací pálkařký tu-
nel, stativy, hitting screeny, nadhazovací stroj Soft Pitching 
Machine, měkké míče, tvrdé míče, Radar – možnost hodu 
a odpalu na rychlost, Strike Throw screen, individuální ba-
seballové tréninkové jednotky.

Kalesthenika – cvičení s vlastním tělem. K dispozici jsou 
hrazdy, lana, kruhy, bradla a zátěžové vesty.
Pro silový trénink a výbušnost: kettlbally, osy, kotouče, sto-
jany – silový trojboj, power lifting, cross fit.
Vybavení na balanční, rehabilitační cvičení (bosu, aqua 
bag) a atletický trénink (žebříky, překážky, švédské bedny, 
TRX závěsná konstrukce).
Dále můžete využít cvičení pod dozorem trenéra, sestavení 
individuálního tréninkového plánu, sportovní – kondič-
ní – silový – baseballový – balanční trénink a mnohem více. 
Samozřejmostí je chladicí box s občerstvením.
Cena za vstup pro veřejnost, mimo tréninkové hodiny BAB, 
je 50 Kč s možností koupě permanentky s 12 vstupy za 500 Kč.
V dalších možnostech Tréninkového centra je tréninková 
jednotka s trenérem – 400 Kč, popřípadě permanentka 
s možností 5 tréninkových jednotek (300 minut) s trenérem 
za 1500 Kč.
Tréninkové centrum v Brně najdete na adrese Šumavská 
416/15 (CENTRUM ŠUMAVSKÁ). Při vstupu do hlavního 
vchodu Centra Šumavská se dejte po schodech dolů. Za 
dveřmi zahněte doleva a po cca. 25m jste na místě a zde 
jsou dvoukřídlé plechové dveře na pravé straně chodby. 
Rezervace na tel. čísle: 725379267
Brněnskou Akademii najdete na stránkách 
baseballacademy.iplace.cz

Post Academy Open Season
Sezónní podpůrná příprava s garancí kvality Baseball Aca-
demy Brno. Kvalitní a systematická příprava hráče na sezó-
nu nejen v zimním, ale také v letním období je nedílnou 
součástí sportovního růstu sportovce. Z tohoto důvodu 
jsme se rozhodli nabídnout talentovaným a pracovitým hrá-
čům ve věku nad 10 let možnost komplexní přípravy také 
v průběhu baseballové sezóny, kdy je nutné se kromě roz-

voje baseballových dovedností zaměřit na kompenzaci sva-
lových disbalancí způsobených herním zatížením a dále na 
rozvoj rychlosti jak jednorázových tak cyklických pohybů.
Hlavním cílem POST ACADEMY OPEN SEASON je kvalitní 
příprava hráčů v sezóně tak, aby byli schopni zvládat ne-
jenom náročná utkání, ale také pracovali na zlepšení svých 
baseballových dovedností. Díky vlastním prostorům jsme 
schopni garantovat každému individuální přístup a odbor-
ný dohled. Pro letošní rok přijímáme 40 hráčů, kteří budou 
následně rozděleni do kategorií podle věku, herních pozic 
a hráčských potřeb.
Tréninkové jednotky budou probíhat od 14. dubna 2014 do 
15. září 2014 v Centru Šumavská 15 v Brně vždy ve skupi-
nách s maximálním počtem 14 hráčů takto:

• pondělí 17:00 – 20:00 – rehabilitační a kompenzační cvičení
• úterý 17:00 – 20:00 – atletická a kondiční příprava
• pátek 17:00 – 20:00 – baseballová příprava

Kvalita tréninků je zajištěna účastí trenérů Baseball Acade-
my Brno. Rehabilitační a kompenzační cvičení (pondělní 
tréninková jednotka podle rozpisu výše) bude probíhat 
pod vedením kvalifikované fyzioterapeutky.
Poplatek za účast v POST ACADEMY OPEN SEASON 2014 
činí 2.970 Kč pro členy BAB 2013/14, 3.300 Kč pro členy re-
prezentací ČR bez ohledu na věkovou kategorii a 3.900 Kč 
pro všechny ostatní zájemce. Poplatek musí být uhrazen 
nejpozději do 15.4.2014.
Hráči budou vybráni podle následujících kritérií: 1. repre-
zentace ČR; 2. Little League; 3. účast v BAB; 4. individuál-
ní rozhodnutí výběrové komise. Přihlášky (zde) je nutno 
odeslat nejpozději do 28. března 2014 na emailovou ad-
resu:brnobaseballacademy@gmail.com tak, aby rozhod-
nutí o přijetí bylo možné sdělit hráči co nejdříve. Seznam 
přijatých hráčů bude zveřejněn dne 3.4.2014 na stránkách 
baseballacademy.cz.
Veškeré Vaše dotazy a informace Vám ochotně sdělím buď 
prostřednictvím uvedeného emailu, nebo na telefonním 
čísle +420 724 012 019.

Akademie vyrazily do Tirrenie
Devět zápasů za týden čeká na náš spojený tým Akademií 
(Praha a Brno) na tradičním MLB turnaji v italské Tirrenii. 
Část zápasů se hraje na 7. směn, další na plných počet de-
víti. Často se uplatňují omezení pro nadhazovače. Turnaj 
nemá jasný formát a ani se nevyhlašují konečné výsledky. 
Ale každý výsledek je důležitý pro hodnocení akademií.
Tentokrát jedeme vyhrávat a máme velké ambice. Ostatně 
po ME 2013 je to logické a tak je jenom škoda, že nebude-
me hrát s Holandskem. My jsme se ale zápasu nevyhýbali.
Turnaj má každý rok větší úroveň a prestiž. Po experimentu 
s Regensburgem se vrací do Itálie. Zlepšují se podmínky 
pro týmy i celkové zázemí turnaje. Účastní se ho všechny 
evropské akademie evidované MLB. 
Začínáme v neděli 30. března dvojzápasem s Belgií, v pon-
dělí hraje s domácí Itálií, v úterý a ve středu nás postupně 
čekají Rakousko, Belgie, Švédsko. Ve čtvrtek 3. dubna hraje-
me s Německem, což bude druhý prestižní zápas. V pátek 
a sobotu máme opět zápasy s Rakouskem a Belgií.
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Rozhodčí a komisaři na evropských turnajích 2014
Čeští rozhodčí a techničtí komisaři obdrželi v minulých dnech své nominace na blížící se evropské turnaje počínaje Evrop-
skými poháry a konče evropskými šampionáty.

U21 Třebíč 
Rozhodčí – Miroslav Kaigl, Tomáš Černý 
Komisař – Bohumil Bílek

U15 Paderborn
Rozhodčí – Vladimír Richter

U12 Ljubljana
Rozhodčí – Roman Drápal, 
Delegát turnaje – Jaroslav Míka

EUROPEAN CUP Brno
Rozhodčí – František Přibyl, Tomáš Černý
Komisař –Jaroslav Míka

EUROPEAN CUP Hoofddorp
Rozhodčí – Jiří Kroupa

EUROPEAN CUP QUALIFIER Brest
Rozhodčí – David Kulhánek

Přestupy a hostování 2014
Přehled došlých přestupních a hostovacích lístků a schválených přestupů a zpracovaných hostování k 31. 3. 2014

Přestupy k 31. 3.2 014

Jméno
Datum 
narození

Z oddílu Do oddílu Poznámka

Vlach Stanislav 14. 4. 1999 SCP Český Dub Patriots Liberec
Filgas Jonáš 13. 10. 1993 individuální členové Fulleros de la Habana
Marša Martin 27. 5. 2001 Pipas Brno Technika Brno finanční vyrovnání
Holub Lukáš 21. 6. 1994 Cardion Hroši Brno Technika Brno finanční vyrovnání
Tomek Jan 29. 1. 1992 Klasik Frýdek-Místek Arrows Ostrava
Kupský Vojtěch 17. 6. 2003 Draci Brno Technika Brno finanční vyrovnání
Ahearne Patrik Howard 10. 12. 1969 Kotlářka Praha Technika Brno nesouhlas mateř. klubu
Bareš Ladislav 11. 2. 1976 Rytíři Trutnov Wayne’s World Pardubice
Rambousek Tomáš 1. 10. 1973 Rytíři Trutnov Wayne’s World Pardubice
Duchoslavová Ema 4. 2. 2006 Sokol Hluboká n./V. Giants Borek
Kadlec Ondřej 8. 6. 2003 Sokol Hluboká n./V. Giants Borek
Viktora Jakub 9. 9. 2003 Sokol Hluboká n./V. Giants Borek
Bednár Tomáš 3. 5. 2005 Sokol Hluboká n./V. Májští sršni ČB
Blažek Vítek 14. 11. 2002 Sokol Hluboká n./V. Májští sršni ČB
Dvořák Vojta 11. 8. 2005 Sokol Hluboká n./V. Májští sršni ČB
Hošna Filip 10. 5. 2000 Sokol Hluboká n./V. Májští sršni ČB
Jelínek David 27. 6. 2004 Sokol Hluboká n./V. Májští sršni ČB
Lamoš Rosťa 29. 5. 2005 Sokol Hluboká n./V. Májští sršni ČB
Meinel Patrik 3. 11. 2004 Sokol Hluboká n./V. Májští sršni ČB
Mikeš Šimon 6. 10. 2005 Sokol Hluboká n./V. Májští sršni ČB
Procházková Tereza 25. 11. 2003 Sokol Hluboká n./V. Májští sršni ČB
Reitinger Štěpán 9. 6. 2006 Sokol Hluboká n./V. Májští sršni ČB
Stejskal Filip 6. 6. 2003 Sokol Hluboká n./V. Májští sršni ČB
Vančura Jan 5. 2. 2003 Sokol Hluboká n./V. Májští sršni ČB
Vozábal Tomáš 29. 4. 2005 Sokol Hluboká n./V. Májští sršni ČB
Vagner Vilém 20. 9. 2005 Arrows Ostrava Draci Brno
Balátě Miroslav 22. 11. 2005 Pipas Brno Hroši Brno
Horký Petr 9. 7. 2001 Pipas Brno Draci Brno
Panáček Martin 3. 10. 2001 Pipas Brno Draci Brno
Havíř Jan 13. 5. 2004 Pipas Brno Technika Brno finanční vyrovnání
Gryc Tomáš 21. 2. 1998 SaBaT Praha Kotlářka Praha finanční vyrovnání
Handzel Jiří 9. 4. 1999 SK Kotlářka Kotlářka Praha
Jasanský Alfréd 6. 5. 1999 SK Kotlářka Kotlářka Praha
Marek Lukáš 22. 12. 1999 SK Kotlářka Kotlářka Praha
Závada Daniel 12. 3. 1999 SK Kotlářka Kotlářka Praha
Závada David 12. 3. 1999 SK Kotlářka Kotlářka Praha
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Hostování k 31. 3. 2014
Jméno DN Z oddílu Do oddílu Od Do Typ Soutěž

Jelínek Vojtěch 24. 9. 1989 Draci Brno
Cardion Hroši 
Brno

28. 3. 2014 30. 10. 2014 Roční hostování Extraliga

Winkler David 27. 3. 1980 Draci Brno
Cardion Hroši 
Brno

28. 3. 2014 30. 10. 2014 Roční hostování Extraliga

Benátčan Dominik 3. 4. 1992 Eagles Praha Tempo Titans 27. 3. 2014 31. 10. 2014 Roční hostování Extraliga

Bílek Bohumil 9. 7. 1960 Tempo Titans
Rakovník Red 
Crayfish

27. 3. 2014 31. 10. 2014 Roční hostování PP mužů

Drha Jiří 8. 4. 1974 Tempo Titans
Rakovník Red 
Crayfish

27. 3. 2014 31. 10. 2014 Roční hostování PP mužů

Kostelac Ivo 27. 3. 1968 Tempo Titans
Rakovník Red 
Crayfish

27. 3. 2014 31. 10. 2014 Roční hostování PP mužů

Chlup Marek 9. 1. 1999 Blesk Jablonec Arrows Ostrava 26. 3. 2014 31. 10. 2014 Hostování do hry Soutěž do 21 let
Hrdlička Tomáš 21. 1. 2000 SK Kotlářka Kotlářka Praha 20. 3. 2014 31. 10. 2014 Hostování do hry PP kadetů
Kočka Jan 25. 3. 2000 SK Kotlářka Kotlářka Praha 20. 3. 2014 31. 10. 2014 Hostování do hry PP kadetů
Maršál Jakub 19. 1. 2000 SK Kotlářka Kotlářka Praha 20. 3. 2014 31. 10. 2014 Hostování do hry PP kadetů
Novák Jakub 7. 2. 2000 SK Kotlářka Kotlářka Praha 20. 3. 2014 31. 10. 2014 Hostování do hry PP kadetů
Padyšák Daniel 2. 7. 2000 SK Kotlářka Kotlářka Praha 20. 3. 2014 31. 10. 2014 Hostování do hry PP kadetů
Papp Jan 18. 1. 2000 SK Kotlářka Kotlářka Praha 20. 3. 2014 31. 10. 2014 Hostování do hry PP kadetů
Puš Jáchym 10. 7. 2000 SK Kotlářka Kotlářka Praha 20. 3. 2014 31. 10. 2014 Hostování do hry PP kadetů

Hejný Stanislav 22. 5. 1992
Sokol Hluboká 
n./V.

Kotlářka Praha 13. 3. 2014 31. 7. 2014
Hostování do 
soutěže

Extraliga

Mužík Martin 23. 4. 1996
Sokol Hluboká 
n./V.

Kotlářka Praha 13. 3. 2014 31. 7. 2014
Hostování do 
soutěže

Extraliga

Šťastný David 17. 3. 1982
Sokol Hluboká 
n./V.

Kotlářka Praha 13. 3. 2014 31. 7. 2014
Hostování do 
soutěže

Extraliga

Peška Sebastián 10. 9. 1999 Technika Brno Draci Brno 13. 3. 2014 31. 10. 2014 Roční hostování
Jihomoravský 
přebor kadetů

Procházka Filip 13. 3. 1978 Patriots Liberec Tempo Titans 12. 3. 2014 31. 10. 2014 Roční hostování Extraliga

Drong Martin 22. 12. 1986 Arrows Ostrava
Klasik Frýdek-
Místek

5. 3. 2014 31. 7. 2014
Hostování do 
soutěže

ČML

Procházka Matouš 12. 2. 1993 Eagles Praha
Fulleros de la 
Habana

5. 3. 2014 31. 10. 2014 Roční hostování PP mužů

Musil Šimon 20. 2. 1998 Nuclears Třebíč Arrows Ostrava 5. 3. 2014 31. 10. 2014 Roční hostování Soutěž do 21 let
Štěpán Petr 21. 2. 1997 Patriots Liberec Eagles Praha 5. 3. 2014 31. 10. 2014 Roční hostování Soutěž do 21 let

Gurník Ondřej 3. 12. 1995
Klasik Frýdek-
Místek

Arrows Ostrava 27. 2. 2014 31. 7. 2014
Hostování do 
soutěže

Extraliga

Vykoukal Michael 22. 5. 1994
Klasik Frýdek-
Místek

Arrows Ostrava 27. 2. 2014 31. 7. 2014
Hostování do 
soutěže

Extraliga

Červa Jan 3. 10. 2001
TJ Lokomotiva 
Louny

Eagles Praha 27. 2. 2014 31. 10. 2014 Roční hostování
PP mladších 
kadetů

Volf Marek 23. 10. 2001
TJ Lokomotiva 
Louny

Eagles Praha 27. 2. 2014 31. 10. 2014 Roční hostování
PP mladších 
kadetů

Červa Jan 19. 3. 1968
TJ Lokomotiva 
Louny

Fulleros de la 
Habana

27. 2. 2014 31. 10. 2014 Roční hostování PP mužů

Krásný Jiří 15. 7. 1983
TJ Lokomotiva 
Louny

Fulleros de la 
Habana

27. 2. 2014 31. 10. 2014 Roční hostování PP mužů

Čech Petr 13. 10. 1987 Arrows Ostrava
Klasik Frýdek-
Místek

26. 2. 2014 31. 10. 2014
Hostování do 
soutěže

ČML

Tomek Jan 29. 1. 1992 Arrows Ostrava
Klasik Frýdek-
Místek

26. 2. 2014 31. 10. 2014
Hostování do 
soutěže

ČML

Vykoukal Marko 31. 1. 1993 Arrows Ostrava
Klasik Frýdek-
Místek

26. 2. 2014 31. 10. 2014
Hostování do 
soutěže

ČML

Drábek Jan 29. 11. 1982 Patriots Liberec Eagles Praha 26. 2. 2014 31. 10. 2014 Roční hostování
Händl Jakub 6. 10. 1996 Patriots Liberec Eagles Praha 26. 2. 2014 31. 10. 2014 Roční hostování Soutěž do 21 let

Pčolár Jan 10. 11. 1998
Praotci 
Roudnice

Kotlářka Praha 26. 2. 2014 31. 10. 2014 Roční hostování PP kadetů
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ČBP mládeže

Junioři 6.-8.6.2014
Olympia Blansko, Technika Brno, Draci Brno, Hroši Brno, Re-
preU15
Pořadatel: Olympia Blansko

Kadeti 20.-22.6.2014
Arrows Ostrava, Technika Brno, Kotlářka Praha, Draci Brno, 
Sharks Sp. Poříčí, Třebíč Nuclears, Eagles Praha, Tempo Ti-
tans, Hroši Brno
Pořadatel: Arrows Ostrava

Mladší kadeti 13.-15.6.2014
SK Kotlářka, Arrows Ostrava, Olympia Blansko, Sokol Hlu-
boká, Klasik FM, Technika Brno, Draci Brno, Sparks Ml. Buky, 
Třebíč Nuclears, Eagles Praha, Tempo Titans, Hroši Brno, Re-
pre U12
Pořadatel: JMOP (bude upřesněno hřiště)

Žáci 20.-22.6.2014
SK Kotlářka, Skokani Olomouc, Arrows Ostrava, Olympia 
Blansko, Sokol Hluboká, Klasik FM, Technika Brno, SaBaT 
Praha, Wolfs Domažlice, Draci Brno, Pipas Brno, Třebíč Nuc-
lears, Eagles Praha, Tempo Titans, Hroši Brno
Pořadatel: JMOP (Draci a Pipas Brno)

U8 Čechy 24.-25.5.2014
Sokol Hluboká, Wolfs Domažlice, Eagles Praha, Tempo Titans
Pořadatel: Sokol Hluboká

U8 Morava 24.-25.5.2014
Cannibals Šumperk, Arrows Ostrava, Olympia Blansko, Dra-
ci Brno, Pipas Brno, Třebíč Nuclears
Pořadatel: Cannibals Šumperk

VV ČBA rozhodl na svém zasedání o pořadatelích jarních mládežnických turnajů. Týmy se mohly hlásit do 18.3.2014. Nejví-
ce zájemců se utká o pohárové vítězství v kategorii žáků, kam se přihlásilo celkem 15 týmů. Do Poháru se i letos zapojí dvě 
naše reprezentace – U15 bude hrát ČBP juniorů, U12 ČBP mladších kadetů.

Trenérsko metodická komise
Česká baseballová asociace se stále snaží zkvalitňovat 
tréninkový proces mládeže. Především pro talentované 
a zároveň pracovité hráče, tedy hráče, kteří to myslí s base-
ballem vážně. Svými třemi každoročními reprezentačními 
programy (U12, U15 a U18/21) pokrýváme velkou část ta-
lentované mládeže.
Jedná se ročně přibližně o 100 hráčů. Podporou 2 akredito-
vaných Akademií (která musí splnit pro akreditaci zejména 
požadovanou úroveň tréninkových jednotek a trenérského 
vzdělání) dostává dalších 50 hráčů šanci se kvalitně a in-
tenzivně připravit na sezónu. Akademie jako relativně ne-
závislé subjekty mají rovnocenného partnera vedle ČBA 
zejména v MLB, která v Evropě organizuje 2 prestižní akce 
pro nejtalentovanější baseballisty. Turnaj akademií před se-
zónou v Tirrenii a MLB kemp o prázdninách v Regensburgu. 
Prioritní zaměření akademií je na bývalé kadetské repre-
zentanty, kteří na sobě chtějí pracovat (U16, U17).
Od letošního roku chceme dalším cca 50 talentovaným 
a pracovitým hráčům umožnit absolvovat kvalitní mimo-
sezónní program vedle programu klubového. Oprášili 
jsme program regionálních sportovních center (RSC) do 
15 let věku, zaměřený převážně na zdokonalení základ-
ních baseballových dovedností, zlepšení dynamické síly 
a rychlosti u hráčů. Prioritně je program určen pro bývalé 
žákovské reprezentanty a regionální účastníky LL výbě-
rů (tedy U13, U14). Rozhodli jsme sepreferovat rozšíření 
pyramidy talentované mládeže na 3 naše největší města 

- Praha (spádová oblast Čechy), Brno (spádová oblast jižní 
Moravy) a Ostrava (spádová oblast severní Moravy). Roz-
dílem oproti akademiím by měla být silnější provázanost 
na extraligové kluby v daném regionu. Každý extraligový 
klub se může po vzájemné domluvě na chodu regionálních 
sportovních center nejen trenérsky spolupodílet. Meto-

dicky je tréninkový program těchto hráčů řízen hlavním 
reprezentačním trenérem kadetů. V Praze a v Brně funguje 
spolupráce s oběma akademiemi, v Ostravě úzce spolu-
pracujeme s Arrows Ostrava. Bereme sice tuto zimu jako 
nultý ročník, ale už nyní jsme nejméně za dvě podařené 
věci rádi. V Praze se již letos zapojilo přes 20 hráčů, v Brně 
také přes 20 hráčů a v Ostravě 10 hráčů projevilo zájem 
o tento program. Také ze společného soustředění všech 
tří regionálních sportovních center v Nymburku, které se 
bude konat příští víkend, máme velkou radost. V plánu je 
sobotní setkání trenérů, kteří mají úzkou vazbu na všech 
osm extraligovaných klubů – Filip Procházka, Martin Šmidt, 
David Padyšák, Ján Jablonka, David Winkler, Tomáš Svobo-
da, Jarek Flusek a Aleš Navrátil. Už jen snaha a vůle pomoci 
talentované mládeži celé republiky v jejich rizikových le-
tech má ohromnou hodnotu. Baseballové regiony přeci jen 
nejsou identické, a proto bude zajímavé slyšet návrhy řeše-
ní na další fungování a směřování programu RSC od všech 
těchto zkušených trenérů. Minimálně možnosti zapojení 

„odloučeného pracoviště“ v Olomouci, všechna pro a proti 
modelu Třebíče, Hluboké či Buků s Trutnovem.
Tímto krokem se „systémově„ uzavřela možnost pro hráče, 
kteří se chtějí zlepšovat a pracovat nad rámec klubu. Až 
200 talentovaných hráčů ve všech věkových kategoriích, 
kteří by na sobě chtěli pracovat, by mělo mít tuto možnost. 
(A to už Praha přemýšlí i dál, a právě v těchto dnech probí-
há dokonce soustředění přípravky /22 hráčů do 12 let z ob-
lasti celých Čech/ pod vedením trenéra Pražské akademie 
Honzy Drábka. Tuto kategorii sice ČBA v dohledné době 
neplánuje mimo reprezentační programy výrazněji podpo-
rovat, ale rozhodně je od Pražanů prozíravé investovat čas 
a znalosti kvalitních trenérů do vlastní budoucnosti :)). 
Pavel Chadim
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Komise mládeže a rozvoje
V Třebíči na väčšine škôl prebehly začiatkom roka ukážkové 
hodiny TV a následný turnaj 7.3.2014 v dvoch kategóriách 
prvých a druhých tried ZŠ. Formát turnaja bol podobný 
jako turnaj 3. a 4. tried před koncom minulého roka. Viac sa 
dočítate v samostatnom článku od Roberta Vávry.
Po roku prišlo opäť k návšteve Ostravy. Milým zistením 
bolo, že od poslednej návštevy rozvojový program v Ostra-
ve funguje, čo sa citeľne prejavilo aj na obsadenosti katego-
rií U8, U10, U12. Do úplnej spokojnosti je ešte sice ďaleko, 
ale nastolený směr sa zdá byť správny. Veľký záujem je cítiť 
aj z Frýdku-Místku, čo bolo zrejmé aj z početnej účasti na 
školení v Ostrave. Veľkým impulzom určite bude a verím 
že sa podarí vybudovanie baseballového štadiónu, ktorý si 
tento tradičný klub isto zaslúži.
Kliniky Family sa zúčastnilo cca 15 ludí z radov rodičov 
a trénerov z Arrows Ostrava a Klasik Frýdek-Místek. Hneď 
následne po prednáškach a motivácii rodičov prišli pozi-
tívne ohlasy a dokonca vyzerá veľmi nádejne spolupráca 
v oblasti gymnastickej prípravy práve z radov rodičov.
Druhý deň sme navštívili dve školy v okolí baseballového 
štadiónu Arrows. Potešujúce bolo, že sa ukážkových hodín 
zúčastnil aj zástupca z práve spomínaného Frýdku-Místku. 
Jednoduché pravidlá pre základné školy deti zvládli během 
pár minút a učiteľky a deti boly nadšené dokonca natoľko, 
že hneď v ten deň chcely opäť hrať baseball v družine.
Hneď po odchode z Ostravy viedla cesta rozvoja do novo-

vzniknutého klubu Cobblers Zlín. Dôležité je povedať, že 
klub funguje. Samozrejme začiatky niesú ľahké a nemožno 
očakávať hneď zázraky v podobe obsadenia všetkých veko-
vých kategorií. Zlín sa vydal podľa môjho názoru správnym 
smerom a okrem postavenia týmu „mužov“ nastupuje do 
súťaže U8. Detí zatiaľ pravidelne trénujúcich je pomenej, no 
všetci pracujú naplno a veríme, že i toto sa čoskoro zmení.
Zlíne sa kliniky Family zúčastnilo 8 zapálených ľudí z radov 
rodičov a i dvaja tréneri. Následný rozhovor o možnostiach 
rozvoja pokračoval do neskorých nočných hodín.
Už tradične druhý deň bol naplnený ukážkovými hodinami 
na školách. Vedeniu Zlínu sa podarilo dohodnúť dve ško-
ly takmer v centre Zlína neďaleko od tréningovej plochy 
a hracieho ihriska mládeže. Deti zapálené pre hru a učite-
lia milo prekvapený jednoduchosťou hry baseball pre ZŠ, 
ocenenie najlepších hráčov kartičkami to všetko dalo verím, 
že dobrý základ k tomu aby sa baseball v Zlíne hral jak na 
telesných výchovách, tak i v samotnom klube.
Kam dalej? Už v piatok 21.3. klinika Family v Třebíči, kde sa 
očakáva veľká účasť rodičov. A hneď další týždeň 27-28.3. 
rozvojové stretnutie „východné Čechy“ v Trutnove.
Pre rok 2014 su ešte voľné termíny na návštevy rozvojové-
ho manažera a tak kluby majú príležitosť túto možnosť vyu-
žiť. S žiadosťami sa obracajte priamo na krasny@baseball.cz
Marian Krásny, rozvojový manažer

Zapisovatelská komise

VV IBAF jednal v Praze
VV Světové baseballové asociace jedná zpravidla dvakrát 
nebo třikrát ročně. K jednání se vybírají především měs-
ta a místa která se o pořadatelství ucházejí a platí veškeré 
náklady (Kolumbie, Venezuela, Tchaj-wan, Mexiko). Nutno 
říci, že se jedná většinou o pracovní jednání, kdy členové 
VV přijíždí den před jednáním a odjíždí hned další den. Roz-
hodnutí jsou zásadní a ovlivňují baseballovou komunitu na 
celém světě. Poslední jednání se orientují z velké části na 
budoucnost OH.
Volba padla na Prahu především z toho důvodu , že se zde 
konal Kongres CEB, a že máme s vedením IBAF dobré vzta-
hy. Věděli, že budou spokojeni, a jak to vše proběhne. Jsme 
rádi, že se vše podařilo včetně počasí, výběru hotelu a dal-
šího programu. Poslali děkovný dopis, ale největším oceně-
ním bylo přání zde uspořádat světový Kongres. Jediné co 

se nenašlo, byl aspoň minimální podíl na nákladech v řádu 
stovek tisíc dolarů.
Měl jsem možnost být přítomen jako host části jednání vý-
boru. Je dobře, že mu dominují dvě hlavné oblasti: návrat 
na OH a pořádání turnajů. Na jednání tak zazněla prezen-
tace Mexika a Tchaj-wanu. U kadetů se mění koncepce a na 
MS bude celkem 16 týmů. I u MS do 21 let se uvažuje o na-
výšení z 8 na 12 týmů.
Výhodou je, že všechny členy výboru osobně známe díky 
mému dřívějšímu působení ve výboru. Měli jsme tak dob-
rou možnost s každým promluvit. IBAF vede předseda Ric-
cardo Fraccari, soustředí se plně na návrat baseballu na OH. 
Tam se také soustředil náš rozhovor. Prognóza je příznivá, 
rozhodovat by se mohlo v prosinci v souvislosti s velkými 
změnami v MOV. Riccardo je také předsedou FIBS, a tak 

O víkendu 8.-9.3. proběhlo na Strahově zapisovatelské školení pro pokročilé. Školitelem byl člen Zapisovatelské komise 
CEB Pablo Carpio. Sobota byla věnována teorii a papírovému zápisu, v neděli se účastníci kurzu věnovali práci s progra-
mem TAS, který zajišťuje on-line přenosy z utkání.

Absolventi školení
• Kucková Romana
• Krejčiřík Dan
• Boháček Vladimír
• Kubíková Iveta

• Nastoupilová Lenka
• Sečkár Alois
• Votinský Jiří
• Mozola Pavol

• Hireš Tomáš
• Suty Karol
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jsme projednávali spolupráci při Italském baseballovém 
týdnu a ME. Navíc se otvírá možnost soustředění naší re-
prezentace v severní Itálii. Velmi se ptal i na situaci v Evropě 
a chápe problémy kontinentu.
Druhým místopředsedou IBAF je Tom Peng, bývalý před-
seda Tchaj-wanu. Právě s Tchajwanem máme teď nejbliž-
ší vztahy. Měli jsme jejich podporu jako organizátora při 
výběru zemí na MS do 21 let. Celkem přijeli v tříčlenné 
delegaci, byli v ČR i na naše pozvání nejdéle a měli čas si 
prohlédnout i Karlovy Vary. Získali jsme od nich nabídku na 
malou kliniku pro naše trenéry před turnaji na Tchaj-wanu. 
Za ještě důležitější ale považujeme jejich možnost působit 
na ostatní země a doporučovat nás na důležité turnaje.
V Mexiku se bude hrát MS kadetů. La Paz je oblíbené místo 
prvního místopředsedy IBAF Alonsa Pereze Gonzalese. Na 
Prahu má jen ty nejlepší vzpomínky ještě z dob spartakiád. 
Nechal si ukázat stadion, kancelář jsme mu raději neukazo-
vali. Těší se na výpravu v Mexiku a v pořadatelství turnajů 
by chtěli jako země pokračovat.
Další asijské velmoci zastupují Byung-Suk Lee (Korea) a Ma-
saaki Nagino (Japonsko). V obou zemích se hrají turnaje 
FISU. Jejich postavení je významné díky profesionálním 
ligám a významu sportu v jejich zemích. Oba nabídli Lucii 
pracovní smlouvu na jejich federacích.

Na zvláštní pozvání tu byl i Paul Seiler z USA baseball. Ne-
daleko jeho kanceláře proběhlo soustředění naší reprezen-
tace v USA. Jednáme o podrobnostech návštěvy týmu USA 
v ČR v roce 2015. Jeho nejvíce zaujal olympijský park na 
Letné.
Luis Melero je ředitelem Španělské federace a zároveň čle-
nem výboru. Na rozdíl od Xaviera Mateu pracuje v Madridu 
a zdá se, že se zahraniční politika přesouvá z Barcelony sem.
Evropa má ještě další dva zástupce: Angela Viciniho (San 
Marino) a Jana Esselmanna (Holandsko). Dalšími členy jsou 
ještě Jorge Otsuka (Brazílie) a Israel Roldan (Portoriko).
V kanceláři IBAF došlo k řadě změn. Z Říma se přesunu-
la zpět do Lausanne a i tento přesun vyvolal několik per-
sonálních změn. Výkonným ředitelem IBAF je teď Michael 
Schmidt (Rakousko). Kancelář pracuje ve vysokém standar-
du a blízko sídla MOV.
IBAF jsme pomáhali s distribucí pálek. Celkem se jich roz-
dalo 450 kusů a právě příjezd této zásilky do hotelu byl nej-
větším problémem celé akce. Byla v jednom balíku a dotaz 
na samozdvižný vozík nás opravdu zaskočil. Pálky pro ČR 
budeme distribuovat později.
Zapisovatelská komise CEB i IBAF pracuje na nových pravi-
dlech. Nový předseda CEB komise Pablo Carpio (Španělsko) 
bude školit naše zapisovatele už tento víkend.

Kongres WBSC
První kongres WBSC bude v Tunisku. Světová baseballová 
a softballová konfederace vybrala místo historicky prvního 
kongresu. Stane se jím Hammamet v Tunisku, v datech 10.-
11. května. Půjde o vůbec první kongres baseballu i soft-
ballu na území Afriky. 

„Jde o další důležitý mezník v celosvětovém vývoji base-
ballu a softballu,“ řekl o kongresu jeden z prezidentů WBSC 

Riccardo Fraccari. Druhý prezident Don Porter dodal: „Není 
to jen čest, jsme také pyšni na to, že se Tunisko stává hosti-
telem prvního kongresu WBSC.“ 
Rozhodnutí přisoudit kongres do Tuniska stvrdilo snahu 
o globální rozvoj našeho sportu. Na africkém kontinentu se 
letos kromě světového kongresu otevřel také první base-
ballový a softballový stadion – v Ugandě.

Mezinárodní spolupráce
Rakousko
Ve středu 12. 3. 2014 se uskutečnilo jednání s Rakouským 
svazem baseballu. Máme hodně společného, nejenom že 
jsme sousedé, ale máme i podobné názory.
Nezdá se to, ale rakouský baseball se neustále zlepšuje. Pár 
příkladů:

•  Každoročně posílají mládežnická družstva na všechna 
ME. To se daří kromě nás ještě Rusku.

•  Postup do A skupiny ME mužů jim utekl o jedinou chy-
bu v poslední směně. Rusko je ve finálovém zápase kva-
lifikace ME určitě nepřehrálo. Výkonnostně na A skupi-
nu již mají.

•  Pořádají Mistrovství Evropy. Loňské ve Vídni bylo oprav-
du velmi podařené a hned si zažádali o další v roce 2015.

•  Mají baseballovou akademii, konkrétně ve Vídni.
•  Každoročně mají zájem hrát v našich soutěžích.
•  Výběry hráčů pořádají podobným způsobem jako my.

Jednání se uskutečnilo ve Wiener Neustadt ve středu u pří-
ležitosti tiskové konference k spolupráci našeho oddílu 
Hroši Brno a Diving Duck Wr. Neustadt. Je dobře, že se klu-

by domluvily na spolupráci a je až překvapivé kolik mož-
ností se otvírá touto „příhraniční“ spoluprací.
Wr. Neustadt je stabilním členem šestičlenné rakouské ligy. 
V letošním roce začala rekonstrukce hřiště. Zde je nutné 
podotknout, že to staré má sice fantastické prvky jako dře-
věné ploty, historickou klubovnu, ale s povolením pro naší 
extraligu, by mělo velké problémy. Investice má dosáhnout 
80.000 euro.
Nové hřiště pro Hrochy se již začalo stavět a zdá se, že nic 
nezastaví nadšení hrochů a pracovní stroje. Počasí přeje 
a práce jsou v plném proudu.

Litva
V neděli 23. března 2014 dorazila na týdenní stáž skupi-
na trenérů a funkcionářů z Litvy. Mají zájem se vzdělávat 
a získávat zkušenosti. My jsme rádi, že si vybrali Českou 
republiku, ostatně s Litvou hrajeme často a jejich týmy se 
především v mládeži hodně rychle zlepšují.
Delegaci tvoří Edmuntas Matusevicius, který je zároveň ge-
nerálním sekretářem Litevského svazu.
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Donatas Maciulevičus je trenérem žákovské reprezentace 
a působí v Kaunasu.
Justinas Raupenas působí v Utene a pracuje na stálý úva-
zek ve státním Sportcentru, jehož součástí je i baseballová 
skupina.
V pondělí navštívila skupina Tempo Titans Praha, kde jim 
Ivan Nevěřil ukázal areál a další tři hodiny strávili na tré-
ninku nejmladších nadějí Tempa Titans. Robert Medřický 
jim ukázal trénink nejmenších U8 a U10 a Filip Procházka 
žákovskou kategorii.
V úterý proběhlo oficiální přijetí v sekretariátu ČBA. Dis-
kutovali jsme o možnostech další spolupráce. Porovnávali 
jsme rozpočty, kde ten jejich nedosahuje ani desetiny naše-
ho, protože většinu peněz v Litvě dostává basketbal. Nejvíc 
otázek se týkalo akademií a reprezentačnífch výběrů.
Odpoledne pak měli na programu areál Eagles Praha se sé-

rií tréninků v hale. Začínalo se t-ballem v 15 hodin a končilo 
večerním tréninkem A týmu.
Ve středu dorazila delegace do Třebíče, kde opět proběh-
la prohlídka areálu. Hlavní náplní návštěvy bylo zjišťování 
možností ubytování na ME do 21 let.
V Brně se začínalo v 15 hodin na Městském baseballovém 
stadionu opět prohlídkou. Následovala od 15.30 diskuze 
s Pavlem Chadimem, která byla především o systému vzdě-
lávání trenérů v ČR.
Čtvrtek pak byl rezervován pro brněnskou akademii. David 
Winkler ukázal hostům nové prostory na Šumavské ulici 
a vysvětlil jim, jak fungují akademie v praxi.
Poslední zkušeností byl pro naše hosty turnaj První home-
run.
Pobyt si litevská strana organizuje v rámci programu EU 
Leonardo da Vinci (mobilita VEPRO).
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Turnaje
T-ballová zimní liga
Přestože je baseball letní sport, v mládežnických katego-
riích u nás funguje již pátým rokem také zimní liga, do níž 
se započítávají výsledky halových turnajů hraných během 
zimní přípravy po celé republice. 
Finále těch nejmenších, tedy hráčů do osmi let, kteří hra-
jí zjednodušenou formu baseballu – takzvaný T-ball, pro-
běhlo v neděli 23. března 2014 ve velké hale hrotovického 
Sport-V-Hotelu. Čtveřice nejlepších týmů si do závěreč-
ného měření sil přinesla ze základní části body za svá dvě 
nejlepší umístění. Za umístění ve finálovém turnaji se 
rozdával dvojnásobný počet bodů, takže celkovým vítě-
zem Winterleague se mohl stát kdokoliv. O držiteli zlaté-
ho poháru rozhodlo až závěrečné klání mezi Draky Brno 
a domácí Třebíčí Nuclears. Lepší vstup do finále měli Draci, 
kteří hned v první směně získali maximální možný počet 
doběhů. Třebíč se přesto nevzdala a před dohrávkou utkání 
byl stav vyrovnaný na 12:12. K vítězství tak stačil Nuclears 
v poslední půlsměně jediný doběh, který hráči z Třebíče 
udělali a stali se tak celkovými vítězi zimní ligy 2014 v ka-
tegorii do osmi let. Druhé místo patří Drakům Brno, bronz 
Hrochům Brno a čtvrtou příčku obsadil záložní celek Třebí-
če složený z mladších hráčů. Poslední březnový víkend se 
bude v Třebíči Na Hvězdě rozhodovat o konečném vítězi 
Winterleague také mezi desetiletými v takzvaném Coach-

-Ballu. Do finálového turnaje postoupila družstva Třebíče 
Nuclears, Pipas Brno, Sokol Hluboká, Draci Brno, Technika 
Brno a Hroši Brno.

Pardubický WW Cup U8
Až do WW Cupu U8 byly Pardubice město baseballem ne-
políbené. Tohle byl sice „jen“ T-ball, ale i to se počítá a kdo 
si píchá špendlíky do baseballové mapy ČR, může si jeden 
menší vetknout na soutok Labe a Chrudimky.
Celkem pět týmů z blízka i z daleka si přivezlo dobrou nála-
du i formu a tak se bylo na co dívat. Nejlépe si vedli Klackaři 
Kostelec nad Orlící, kteří vyhráli všechna utkání a tak mohla 

si směsice prcků a tří zkušených hráčů odvézt největší pohár.
Jedinou prohru zaznamenali Arrows Ostrava. Při přesvědči-
vé výhry přiřkly stříbrnou trofej právě šípům.
Eagles Praha přijeli oslabeni nejen o několik opor, které se 
účastnili turnaje desetiletých, ale také o nejhlučnější fans 
široko daleko. I přes to se se skóre 2 – 2 dokázali umístit ne 
bedně.
Rytíři Trutnov celý turnaj absolvovali v sedmi hráčích, což 
stačilo jen na domácí. Ale oni neodjeli s prázdnou. Pořada-
telé měli připraveny poháry pro všechny týmy a každý hráč 
navíc obdržel i perníkový (jak jinak) prezent.
S  posledním místem se museli smířit pořádající Way-
ne’s World. Jsou zvyklí a jen tak něco jim nepokazí náladu.
Díky všem organizátorům, rozhodčím a slečnám v bufetu.

Výsledky
Klackaři – Waynes 12:3
Rytíři – Eagles 9:14
Arrows – Klackaři 9:13
Waynes – Rytíři 6:14
Eagles – Arrows 7:15
Klackaři – Rytíři 13:12
Waynes – Eagles 5:14
Rytíři – Arrows 4:11
Eagles – Klackaři 2:14
Arrows – Waynes 18:4

Pořadí

1. Klackaři Kostelec nad Orlicí 4 – 0
2. Arrows Ostrava 3 – 1
3. Eagles Praha 2 – 2
4. Rytíři Trutnov 1 – 3
5. Wayne’s World 0 – 4

Tomáš Wayne Rambousek
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Pozvánky na turnaje
Back2school
Pražský baseballový svaz se rozhodl rozšířit nabídku mládežnických turnajů v Praze o mezinárodní turnaj starších žáků 
a mladších kadetů. Vzhledem k termínu, poslední srpnový víkend, byl pojmenován BACK2SCHOOL (návrat do škol). Cílem 
turnaje je umožnit nejenom pražským baseballovým týmům rozehrát se po prázdninové přestávce a připravit se tak na 
vrchol sezóny, podzimní mládežnická Mistrovství České Republiky.

Propozice turnaje
Hřiště: Praha
  U12 – SaBaT
 U14 – bude upřesněno
Datum: 28.-31.8.2014
Věkové kategorie: U12 (ročník narození 2002 - 2004)
 U14 (ročník narození 2000 - 2002)
Počet týmů: 8 týmů v kategorii U12 a 8 týmů v kategorii U14
Startovné: 2000 Kč. Startovné musí být zaplaceno 60 dní před začátkem turnaje, 50% bude po dokončení turnaje 

vráceno.
Míče: Zajišťují pořadatelé
Rozhodčí: Zajišťují pořadatelé
Systém turnaje: V přiloženém souboru
Počet zápasů: Organizátoři garantují každému zúčastněnému týmu 5 odehranýc zápasů
Časové omezení: U12 – Zápas trvá 90 minut nebo 6 směn. Semifinále a zápasy o umístění jsou bez časového omezení
 U14 – Zápas trvá 105 minut nebo 7 směn. Semifinále a zápasy o umístění jsou bez časového omezení.
Limitace nadhozů: Nadhazovač může doházet pálkaře, nicméně nadhozy se budou počítat do počtu nadhozů na turnaji. 

Povoleny jsou pouze fastbally a changupy. Jakýkoliv jiný technický nadhoz bude vyhlášen jako ball.
 U12 – 80 nadhozů – Denní maximum
  – 35 – Jeden den pauza
  – 20 – Může nadhazovat druhý den.
 U14 – 95 nadhozů – Denní maximum
  – 45 nadhozů – Jeden den pauza
  – 30 nadhozů – Může nadhazovat druhý den.
Limitace chytačů: Chytač nemůže nastoupit na pozici nadhazovače v případě, že v zápase již nastoupil jako chytač. Nad-

hazovač nemůže nastoupit na pozici chytače, jestliže v zápase již nastoupil jako nadhazovač.
Ubytování: Organizátoři na požádání zašlou seznam ubytování v okolí.
Strava: Organizátoři pomohou se zajištěním stravy v areálech turnaje.
Kontakty: Michal Hanuš – michal@hanusovi.net - +420 606 629 342 +420 606 629 342
 Matouš Procházka – prochazkamatous@gmail.com - +420 725 772 113
Uzávěrka přihlášek: 1. 6. 2014
Ocenění a poháry: Nejlepší tři týmy v každé kategorii obdrží pohár. V každé kategorii organizátoři zajistí individuální ceny 

pro nejlepšího pálkaře, nadhazovače a MVP turnaje.

Spring Training USA
19. března odletěla skupina 14ti mladých baseballistů z ČR 
na dvoutýdenní předsezonní akci a přípravný kemp na Flo-
ridu. Bohužel se na některé hráče už nedostalo, kemp byl 
během 2 týdnů od vyhlášení plný a i přes navýšení kapacity 
z 12 na 14 se stejně nepovedlo všechny zájemce zařadit.
Nicméně více nafouknout už kemp nešel jak z hlediska 
smysluplnosti soustředění, tak i bezpečnosti a zdraví jak 
hráčů, tak i trenérů.
Tímto se tedy omlouvám všem, na které se nedostalo, po-
kud to bude jenom trochu možné, pustím se hned v květnu 
na Floridě do předběžné přípravy dalšího ročníku a pokud 
bude zájem, pojede se znovu, už po páté.
Na programy jsou jak dopolední tréninky ve dvou high 

school areálech a setkání se studenty i trenéry těchto škol, 
tak i odpolední a večerní zápasy, to vše proložené dostateč-
ným množstvím regenerace, kompenzačních cvičení apod.
Ve dvou volných dnech jsou na programu alternativní zá-
bavné programy - zábavní park Buschgardens v Tampě, Wa-
terworld apod.
Z baseballových atrakcí je na programu návštěva stadionu 
NY v Tampě a jejich večerní zápas proti Phillies, dále zápasy 
Red Sox vs. Twins a Twins vs. Yankees.
Budeme moc rádi, pokud se kluci vrátí na začátku dubna 
do svých klubů perfektně připraveni na začátek sezony 
a hlavně plni zážitků a motivace do další práce na hřišti 
i mimo ně...
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VOŠ ČUS ČUS letos slaví 10. výročí svého založení. 
VÝZVA všem přátelům a příznivcům ... !

Připravujeme k této příležitosti několik sportovně – kulturních akcí s širokou působností!
• sportovní turnaje pro studenty středních a vyšších odborných škol
• Naučná toulka Prahou, aneb „Po stopách českých sportovních velikánů“ pro širokou veřejnost v termínu 25.5.2014
• zimní horská výprava s návštěvou Muzea lyžování v Jilemnici po stopách historie „ski“

Oslavy budou zakončeny slavnostním plesem v Malostranské Besedě v únoru 2015, součástí oslav bude setkání v Tyršově 
domě, kde bude završena transformace názvu školy!

Hledáme partnery a sponzory, kteří by se rádi zviditelnili v oblasti managementu sportu a zejména chtěli podpořit propaga-
ci sportu a zdravého životního stylu!

NAVŠTIVTE NÁS, provedeme Vás v našich zrekonstruovaných prostorách v tribuně Strahovského stadionu, seznámíme Vás 
s plány do budoucna a zprostředkujeme setkání nebo workshopy s našimi studenty i zainteresovanou veřejností!

Kontakt pro bližší informace:
studijní oddělení VOŠ ČUS Klára Veselá tel.: 737 218 595, email: vos.study@cuscz.cz
organizátor příprav Helena Felcmanová tel.: 604 841 733, email: felcmanova@cuscz.cz

Předběžný program kempu :
• ST 19.3.  odlet z PRG 
• ČT 20.3.  regenerace, bazén,večer kondiční příprava
• PA 21.3.  trenink 9 - 13 Naples Collier Park , večer kon.přípr. + regenerace - bazén
• SO 22.3.  trenink 9 - 11,30 Estero High School, 13,00 Twins vs. Yankees - Hammond Stad. Ft.Myers
• NE 23.3.  trenink 9 - 11 St.John Naples, 12:00 zápas / 7inn /, odpoledne downtown beach Naples
• PO 24.3.  trenink 9 - 12 Estero High School, odpoledne regenerace + kompenzace, 18:00 zápas / 7inn /
• UT 25.3.  DAY OFF 1 - odjezd 5,00 Tampa Buschgardens, 19,00 Yankees vs. Phillies - GS Yankee Stad. Tampa
• ST 26.3.  trenink 10 - 14 Naples Collier Park , návštěva ESBN treninkového centra Ft.Myers, pálkařský trenink
• ČT 27.3.  trenink 9 - 12, 14,00 zápas / 7 inn / , 19,00 Red Sox vs. Twins - Jet Blue Stad. Ft.Myers
• PA 28.3.  trenink 9 - 14 Estero High School , odpoledne shopping Miromar Outlets Estero, večer regenerace
• SO 29.3.  DAY OFF 2 - WATERWORLD / SEAWORLD celodenní akce
• NE 30.3.  zápasy 9 - 15 dle programu formou miniturnaje / formát dle dohody na místě /, večer downtown Naples 
• PO 31.4.  trenink 9 - 11 Naples Collier Park, přesun do Miami / prohlídka Miami Beach, případně Marlins Park /, večer 

odlet z MIA
• UT 1.4.  přílet PRG

Za trenérský tým D.Krejčiřík, J.Kotek

Zprávy z ČUS
Zpráva z jednání VV ČUS ze dne 11.3.2014
Předseda ČUS Miroslav Jansta informoval VV o postupech 
k získání finančních prostředků pro sport a ČUS v roce 2014, 
ze všech zdrojů, včetně úsilí o navýšení loterních zdrojů eli-
minací nelegálních sázek a zvýšením odvodů z loterií. Dále 
informoval o záměru MŠMT využívat role SCS ČUS a zřídit 
pro sport v krajích a regionech na ministerstvu samostat-
ného pracovníka, za účelem posílení funkce SCS ČUS v kra-
jích a okresech.
Jansta také popsal funkci a složení České Rady pro sport, 
zřízené ministerstvem. ČUS bude mít v radě dva zástup-
ce, dále je v radě zastoupen ČOV, největší sportovní svazy 
a politické strany. Výkonný výbor schválil nominaci Marka 
Hájka za ČUS do Rady.
Předseda dále referoval o jednáních na MŠMT k rozdělení 

prostředků v jednotlivých dotačních programech a o po-
stupném navýšení rozpočtu MŠMT na rok 2014 o 300 mil. 
Kč s tím, že o dalších 300 mil. se jedná tak, aby z navýšení 
bylo více dislokováno do SK/TJ na údržbu a provoz. Pod-
le informací Miroslava Pelty MŠMT vypíše 2. kolo žádostí 
o státní podporu pro svazy na investice, aby byly investová-
ny prostředky účelně, do klubů, kde je to skutečně potřeba. 
Tyto dotace budou realizovány prostřednictvím národních 
sportovních svazů.
VV projednával návrh programu, organizační záležitosti 
i seznam hostů na dubnovou valnou hromadu ČUS. Na 
jednání byla rovněž zpráva o hospodaření a majetku ČUS 
k 31.12. 2013. Předmětem jednání byl rovněž rozpočet pro 
rok 2014. Materiál představil Pavel Benda, vyzdvihl změnu 
oproti předchozím verzím, úpravu částky, plánované pro 
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daňové povinnosti a úpravu rozpočtu LA Zadov, z důvodů 
nižších tržeb v lednu až březnu 2014, ovlivněných nepřízní 
zimního počasí.
VV na svém jednání řešil také návrh na prodej Staromíseč-
né a Novomísečné chaty, materiál bude dokončen po uzá-
věrce výběrového řízení. Valné hromadě bude předložen 
návrh na odprodej nejvýhodnější nabídce.
Členové VV se zabývali i návrhy na přijetí nových členů do 
ČUS a probrali předběžné výsledky hospodaření jednotli-
vých společností.

ČUS podepsala Deklaraci o spolupráci s Českým roz-
hlasem
Předseda České unie sportu a místopředseda Českého 
olympijského výboru Miroslav Jansta a generální ředitel 
Českého rozhlasu Peter Duhan podepsali Deklaraci o spolu-
práci mezi ČUS a ČRo.
Předseda ČUS Miroslav Jansta je novou formou spolupráce 

s ČRo velmi potěšen: „Je to velmi dobrá zpráva pro spor-
tovní kluby a tělovýchovné jednoty sdružené v největším 
sportovním spolku v ČR – České unii sportu. Pro sportovní 
prostředí to znamená další zásadní krok ke zlepšení komu-
nikace sportovních aktivit směrem k široké veřejnosti.“

„Jsem rád, že Český rozhlas může podpořit vedle pro-
fesionálního také amatérský sport. Během prvního roku 
spolupráce jsem se rozhodl udělit speciální podporu 5 
sportovním akcím, jejichž klání bude oceněno Pohárem 
generálního ředitele Českého rozhlasu,“ prohlásil generální 
ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan.
Dohoda je uzavřena na čtyřleté období. Spolupráce 
se bude týkat především celostátního projektu „Sportuj 
s námi“ a dalších sportovních aktivit, jenž se budou v ná-
sledujících letech odehrávat pod hlavičkou ČUS, jako jsou 
Sportovní hry seniorů, určené nejvyšší věkové kategorii 
sportovců či Firemní hry, které se budou konat v rámci spo-
lečenské odpovědnosti firem.
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ČBP SABE CUP – ROZLOSOVÁNÍ 2013
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23. baseball a softball camp 2014
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baseball & softball klub Olympia Blansko|www.OlympiaBlansko.cz 
 JKrejcir@seznam.cz| 606 748 743  

baseballové hřiště  
STRAWBERRY FIELD 
Mlýnská 22/Blansko 
denně 9 - 15 hodin 

baseballový a softballový klub 
OLYMPIA BLANSKO 

ve spolupráci se ZŠ a MŠ Salmova 
pořádá 

http://www.OlympiaBlansko.cz
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děti ve věku od 5 do 16 let se mohou 
naučit základy této hry a zdokonalit se  

ve všech baseballových a  softballových dovednostech  
pod vedením zkušených trenérů z klubu Olympia Blansko 

při platbě do 30. 5. 2014 je cena 1.000 Kč, při pozdější potom cena 1.200 Kč 
využijte také sourozeneckou slevu 100 Kč 

kromě programu campu cena zahrnuje teplý oběd a pitný režim 

potřebujete: dlouhé sportovní kalhoty, triko s dlouhým rukávem, ručník, 
čepici s kšiltem, sportovní obuv, bundu pro případ chladnějšího počasí, 

láhev na pití 1,5 litru, kartičku zdravotní pojišťovny 

informace a platba: Mgr. Jaroslav Krejčíř, tel: 606 748 743 
email: JKrejcir@seznam.cz  

platby přijímáme na hřišti nebo ve škole 

Přihláška na baseball & softball camp 2014  

jméno a příjmení dítěte  

datum narození                                         telefon rodiče 

adresa                                                                            pojišťovna  

souhlasím s účastí dítě na baseball & softball campu  
podpis rodiče 

baseball & softball klub Olympia Blansko|www.OlympiaBlansko.cz| JKrejcir@seznam.cz| 606 748 743  

mailto:JKrejcir@seznam.cz
http://www.OlympiaBlansko.cz|%EF%80%AA
http://www.OlympiaBlansko.cz|%EF%80%AA
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ExL ČML ČBP / různé mládež muži U21 U15 U12
So 8.2.
Ne 9.2.
So 15.2. 15.2. 
Ne 16.2 soustředění Pha
So 22.2. 21.-23.2.
Ne 23.2. Nymburk
So 1.3
Ne 2.3. 5.-7.3.
So 8.3. soustředění (Nymburk)
Ne 9.3.
So 15.3.
Ne 16.3.
So 22.3.
Ne 23.3.
So 29.3.
Ne 30.3. 30.3.-6.4.
So 5.4. 1.-2. kolo turnaj Akademií
Ne 6.4. 3. kolo (Tirrenie, ITA)
So 12.4. 4.-5. kolo 12.-13.4.
Ne 13.4. 6. kolo 1.-2. kolo 16.4. soustředění (Eagles) soustředění (Třebíč)
So 19.4. 7.-8. kolo 17.-20.4.
Ne 20.4. 9. kolo 3.-4. kolo Pony "SUMA" League
Po 21.4. NT 1. kolo ČBP
So 26.4. 10.-11. kolo
Ne 27.4. 12. kolo 5.-6. kolo
Čt 1.5. NT 2. kolo ČBP
So 3.5. 13.-14. kolo
Ne 4.5. 15. kolo 7.-8. kolo 7.-11.5.
Čt 8.5. All Star Game All Star Game
So 10.5. All Star Game soustředění 10.-11.5.

Ne 11.5. 9.-10. kolo 13.-14.5.kvalifikace LL 
Intermediate soustředění / ASG

So 17.5. 16.-17. kolo 17.-18.5. 16.-18.5. 17.-18.5.
Ne 18.5. 18. kolo 11.-12. kolo kvalifikace Senior League soustředění (Třebíč) soustředění Eagles
So 24.5. 19.-20. kolo 24.5. nebo 25.5.
Ne 25.5. 21. kolo 13.-14. kolo ČBP U8 (Čechy a Morava)
So 31.5. 22.-23. kolo 30.5.-1.6.
Ne 1.6. NT 15.-16. kolo kvalifikace Little a Junior League
So 7.6. 24.-25. kolo 6.-8.6. 6.-8.6
Ne 8.6. NT 17.-18. kolo SUPERPOHÁR + ČBP juniorů soustředění (Brno)
So 14.6. 26.-27. kolo 13.-15.6 13.-15.6.
Ne 15.6. NT 19.-20. kolo 15.-22.6. ČBP ml.kadetů ČBP MK
So 21.6. 28.-29. kolo EC poháry (Kotlářka, Draci-MBS) 20.-22.6
Ne 22.6. NT 21.-22. kolo 22..-27.6. ČBP žáků + kadetů
So 28.6. ČAH (Liberec)
Ne 29.6. 3. kolo ČBP 29.6.-6.7.
So 5.7. 30.-31. kolo Junior League (Kutno) 4.-6.7. 
Ne 6.7. NT 25.-26. kolo soustředění (ITA?)
So 12.7. 32.-33. kolo 8.-12.7.
Ne 13.7. NT 27.-28. kolo 15.-16.7. 15.-18.7. ME U12 (Lublan, SLO)
So 19.7. 34.-35. kolo soustředění soustředění (Brno) 14.-21.7.
Ne 20.7. NT 22.-27.7. (Třebíč) 22.-26.7. KVA Little League
So 26.7. Mistrovství Mistrovství Evropy U15
Ne 27.7. Evropy U21 Paderborn (GER)
So 2.8. 1.-10.8.
Ne 3.8. MS kadetů
So 9.8. Las Pas (MEX)
Ne 10.8.
So 16.8. 1. SF 
Ne 17.8. 2. SF
So 23.8. 3. SF
Ne 24.8. 4. SF + PD
So 30.8. 5. SF 
Ne 31.8. NT + PD
So 6.9. 1. Finále 6.-9.9.
Ne 7.9. 2. Finále ITA WEEK
So 13.9. 3. Finále 13-14.9. 12.-21.9.
Ne 14.9. ČBP U8 Mistrovství Evropy
So 20.9. Ostrava / Regensburg
Ne 21.9. Brno / Třebíč
So 27.9. 26.-28.9.
Ne 28.9. MČR MK + COACHBALL
So 4.10. 3.-5.10.  FF ČBP 4.-5.10.
Ne 5.10. MČR K+Ž KVA
So 11.10. 11.-12.10.
Ne 12.10. MČR Ž - Final Four
So 18.10.
Ne 19.10.
So 25.10. 7.-16.11.
Ne 26.10. MS U21
Út 28.10. Tchajwan (Taichung) ↓

státní svátky
víkend
změny/úpravy

Kongres CEB

školení rozhodčích - 15.3.(Praha) - 16.3. (Blansko)

22.-23.3. PARLAMENT ČBA

8.-9.3. školení zapisovatelů  pro POKROČILÉ s CEB instruktorem (Praha)

21.-23.3. školení II. třída SPECIALIZACE baseball (VOŠ ČUS, Praha)

30.4. MLB try-out Academy (Praha)

14.-16.2. (Praha)

27.3.2014 Termínová listina ČBA 2014
soutěže reprezentace

datum

8.-9.2. školení zapisovatelů  pro začátečníky (Praha)

reprezentační pauza 
(možná změna 

termínu)

24.-28.6. PBT
      23.-24. kolo + 3. ČBP

play off / down

BEXL

play off / down

play off / down

PŘI FINÁLOVÉM VÍKENDU NEHRÁT CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE A TURNAJE

BEXL 27.+28.9. - 1/4 F ČBP

BEXL (pokud nebude účastník baráže i 
účastník FF ČBP)

play off / down

24.-28.6. PBT
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