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DOTAČNÍ PROGRAMY MŠMT 2017 
Program VIII. Organizace sportu ve sportovních 
klubech 
Proces podávání zůstane na jednotlivých TJ/SK prostřednictvím 
IS-SPORT, ale podařilo se významně rozvolnit účelové určení. 
Počet členů, na které se žádá dotace, se počítá ke dni podání 
žádosti (nejpozději 30. 11. 2016). Proto všem klubům důrazně 
doporučujeme, co nejdříve zaregistrovat všechny své členy do 
registračního systému ČBA. Minimální počet registrovaných 
členů pro potřeby žádosti o dotaci se snížil na 12. 
Program VIII. a podání je zcela v režii klubů. Asociace do 
tohoto programu nemá přístup a nemůže jej nijak spravovat.  
Podrobnosti a dokumenty najdete zde 
Sekretariát v současné době zpracovává došlé žádosti do 
PROGRAMU IV., které je nutné odeslat na MŠMT do 
30.11.2016. 
 
FRANTIŠEK PŘIBYL NA WBC 2017 
Čtyřnásobný držitel ocenění Rozhodčí roku FRANTIŠEK 

PŘIBYL obdržel z kanceláře MLB v New 
Yorku nominaci na závěrečný březnový 
turnaj World Baseball Classic 2017. 
František začne svou misi v Soulu, kde se 
utkají Tchaj-wan, Korea, Izrael a 
Nizozemsko. Další skupiny se hrají v Tokiu 
(Kuba, Japonsko, Austrálie, Čína), Miami 
(Kanada, USA, Kolumbie, Dominikánská 
republika) a v Mexiku (Itálie, Mexiko, 
Venezuela, Portoriko).  

GRATULUJEME! 

 CZECH TALLENT 2016 
O následujícím víkendu 2.-4.12.2016 se v Nymburce sejde 
na 60 mladých baseballistů ve věku U15-U19, kteří se 
budou zdokonalovat ve svých dovednostech pod vedením těch 
nejlepších trenérů. Jsou mezi nimi bývalí i současní repre-
zentační trenéři, oddíloví trenéři, bývalí i současní hráči, ale 
také zahraniční posily – např. Trot Nixon, Jay Stott a Scott 
Emerson, a také posily z jiných sportů jako bývalý desetibojař 
Jan Poděbradský. 
Mezi hráči najdeme nejen současné reprezentanty, ale i mladé 
naděje do dalších let. 
 

ZEMŘEL FIDEL CASTRO 
V sobotu 26.11. zemřel Fidel Castro, velitel kubánské revoluce. 
Určitě se do dějin zapíše jako hodně kontroverzní politik. Byl 
synonymem Kuby a pro Kubu je zase synonymem baseball – 
její národní sport. I Fidel ho měl rád, cože je vidět z následu-
jících fotografií. 
 

Tato fotografie je na Kubě stále ke 
koupi na pohlednicích 

 
 
 
 
Novější z oslavy 88. narozenin 
 
 
 

 
Syn Antonio působil u kubánských 

týmů a je místopředsedou IBAF  
 
 
Rychle najdete tisíce fotografií a snímků. S našimi prezidenty 

to tak jednoduché není.  
Najdete prezidenta Václava Klause 
v roce 20015 na ME. 
 
 

 
Prezident Miloš 

Zeman je zvěčněn 
pouze v baseballové 

čepici. 

 
TRENÉRSKÁ ŠKOLENÍ 
V Blansku a Ostravě proběhla trenérská školení licence 
Family a Rookie. Mezi školiteli byli Natálie Gorodková, 
Jaroslav Krejčíř, Richard Kania, Zuzana Šrejbrová a Martin 
Mohyla. Celkem se všech školení zúčastnilo 25 absolventů III. 
třídy a 31 absolventů Family. 
Informace z Ostravy zde 
Informace z Blanska zde  
Další trenérské školení se koná 3.12. na Hluboké. 
 
Všichni absolventi obdrží v příštích dnech certifikát a také 
budou zařazení do databáze trenérů na www.baseball.cz. 
 

 
SCHŮZKY EXTRALIGY A 1.LIGY  
Minulý týden proběhly v Humpolci schůzky týmů, které budou 
hrát v příštím roce Extraligu a 1.ligu. Na schůzkách byl 
projednán hrací systém a další podrobnosti soutěží. Extraliga je 
pro rok 2017 rozšířena na 10 týmů – tradiční osmičku doplnili 
Třebíč Nuclears a Olympie Blansko. 

PŘIHLÁŠENÉ TÝMY DO SOUTĚŽÍ k 28.11.2016 
EXTRALIGA 
Třebíč Nuclears, Draci Brno, Olympia Blansko, Eagles Praha, 
Technika Brno, Hroši Brno, Skokani Olomouc 
1. LIGA 
Klasik Frýdek-Místek, SaBaT Praha, Wolfs Domažlice, Patriots 
Liberec, Sokol Hluboká, Orlice Choceň 
TRENÉRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ 
Od 1.12.2016 bude na baseball.cz opět spuštěn systém 
CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, do kterého by se měli 
přihlásit všichni zájemci, kteří ještě nemají trenérskou licenci a 
také ti, kterým již 
udělená licence končí 
– týká se to zejména 
všech, kteří ji 
obdrželi v roce 2014. 
Případné dotazy 
posílejte na email 
votinska@baseball.cz 
Související článek 
najdete zde 
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