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DRACI BRNO STÁLE BEZ PORÁŽKY  
Dvacetinásobný mistr ČR drží stále neporazitelnost. O 
uplynulém víkendu si dvakrát poradil s pražským Tempem. 
Dobrou formu potvrdili Arrows, kteří dokázali přehrát nováčka 
z Třebíče. Blízko dalším bodům byl druhý novic soutěže 
z Blanska – Technice podlehl těsně 1:2 bodem v dohrávce 
poslední směny. Zvedla se Kotlářka, která dvakrát zvítězila na 
půdě Skokanů. Hroši se s Eagles rozešli smírně a stále se drží 
v horní polovině tabulky. 
V dalším kole se mohou diváci těšit na pěknou porci zápasů, 
některé navíc budou zpestřeny zajímavým programem v rámci 
akce ARMY DAY. Začíná se hrát již ve čtvrtek, kdy zahajují 
svůj trojzápas Eagles s Tempem. Pražské diváky tedy čekají 
souboje v derby, ale také první domácí zápasy Kotlářky Praha. 
Tahákem kola jsou určitě zápasy mezi vedoucími týmy tabulky 
– Draky a Arrows. 
Všechny výsledky a podrobnosti najdete na webu 
extraliga.baseball.cz 
 

Rozpis pátého hracího víkendu 
ČT 27.4. 19:00 Eagles – Tempo Krč 
PÁ 28.4.  19:00 Blansko – Kotlářka Bla 
 16:00 Třebíč – Hroši Tře 
 19:00 Arrows – Draci Arr 
SO 29.4. 13:00 Tempo – Eagles Eag 
 13:00+16:00 Kotlářka – Blansko Kot 
 13:00+16:00 Hroši – Třebíč Hro 
 13:00+16:00 Technika - Skokani KH 
 16:00 Draci - Arrows MBS 
NE 30.4. 13:00 Tempo – Eagles Tem 
 13:00 Skokani – Technika Sko 
 16:00 Arrows – Draci Arr 

 

První liga 
SaBaT Praha a Blesk Jablonec drží čelo prvoligové tabulky a 
dosud neokusili hořkost porážky. V těsném závěsu je Hluboká 
s bilancí W-L 5-1. SaBaT porazil dvakrát jasně Choceň, Blesk 
byl úspěšný v domácích soubojích s Bučovicemi. Smutní musí 
být v Domažlicích, obě utkání s Frýdkem-Místkem skončila 
jejich těsnou porážkou. Zápasy mezi Spáleným Poříčím a 
Libercem nebyla kvůli nepřízni počasí odehrána. Tahákem 
dalšího kola bude právě souboj vedoucích týmů tabulky, který 
bude k vidění v neděli od 13:00 hod. v Praze Troji. V sobotu se 
utkají Hluboká s Chocní, Bučovice hostí Domažlice a Klasik FM 
Spálené Poříčí.  
 

Extraliga U21 
Rovněž v této soutěži nebyl kvůli počasí odehrán plánovaný 
počet zápasů. Druhé utkání mezi Arrows a Třebíčí muselo být 
odloženo. Dvě těsné výhry zaznamenali hráči Eagles nad 
Hrochy Brno. Celé další kolo je na programu v neděli 30.4. a i 
zde se mohou diváci těšit na souboj lídrů tabulky – Draci hostí 
od 13:00 hod. Arrows Ostrava. K vidění bude rovněž pražské 
derby mezi Kotlářkou a Eagles, třetí dvojici tvoří Hroši a Třebíč 
Nuclears. 
 
STĚHOVÁNÍ KANCELÁŘE ČBA 
Od pátku 28.4. bude zahájeno stěhování kanceláře ČBA 
v rámci budovy ČUS. Věříme, že od rána 3.5. budeme již plně 
v provozu. Nově se bude kancelář nacházet rovněž ve 4. patře, 
ale na druhé straně budovy, v čísle dveří 429. Rádi vás 
v nových prostorech od půlky května přivítáme. 
 

 ARMY DAY 
V Třebíči a v Praze na Eagles se v rámci extraligových utkání 
premiérově uskuteční ARMY DAY. V Třebíči se v pátek mohou 
návštěvníci těšit na komentované ukázky výcviku služebních 
psů a ukázku bojového systému MUSADO. Na přípravě se 
podílí 22. základna vrtulníkového letectva a 225. letka bojo-
vého zabezpečení. V Praze čeká diváky přehlídka armádní 
techniky, pro děti bude připraven Army skákací hrad a týmy 
nastoupí ve speciálních dresech armádní úpravy. Exl zápasu 
bude předcházet utkání stejných týmů kategorie U7. Přijďte 
všichni podpořit nejen své týmy, ale také vzdát hold české 
armádě a veteránům! 

 
 

ČESKÝ BASEBALLOVÝ POHÁR MLÁDEŽE 2017 
ČBP U11: Vzhledem k velkému počtu přihlášených týmů 
v této věkové kategorii, byla STK ČBA nucena rozhodnout o 
sehrání kvalifikace o postup do hlavního turnaje. Ta se 
odehraje ve dnech 19.-21.5. v areálech Sokola Hluboká a 
Třebíč Nuclears. Rozdělení týmů do skupin najdete zde 
Pořadatelem hlavního turnaje bude 15.-18.6. Sokol Hluboká. 
ČBP U13: pořadatelem turnaje budou 8.-11.6. Eagles Praha 
ČBP U15: pro tento turnaj stále hledáme pořadatele, zájemci 
se mohou hlásit STK ČBA stk@baseball.cz 
TECHNIČTÍ KOMISAŘI 
ČBA poptává, tak jako každoročně, technické komisaře pro 
mládežnické turnaje. Kromě turnajů ČBP, jsou to i Kvalifikace 
regionů organizace Little League. Termíny turnajů najdete zde 
 

ROZPIS PBT 2017 
Tradiční pražský turnaj přivítá koncem června v areálu Eagles 
Praha šest týmů. Vedle české reprezentace, která se připra-
vuje na srpnovou Univerziádu, bude startovat i český tým 
U23, pro který je turnaj jednou z prověrek před domácím 
MEU23. Stejnou přípravu zvolila i záloha Německa. Atraktivním 
soupeřem bude stálice turnaje International Stars, který bude 
mít v Praze dva týmy. Posledním účastníkem je výběr Ruska. 
 
STŘÍBRNÝ FIRST CUP 2017 
Do premiérového ročníku turnaje FIRST CUP pro hráče U8 se 
přihlásily následující týmy. Ty se nejdříve střetnou regionálně 
o postup do závěrečného turnaje, který se uskuteční v Brně. 
Region Severozápad: Eagles Praha, Kotlářka Praha, Miners 
Kladno, Tempo Titans Praha 
Region Jihozápad: Baseball Plzeň, Klatovy Brewers, Trhové 
Sviny, Wolfs Domažlice 
Region Severovýchod: Blesk Jablonec, Orli Choceň, Rytíři 
Trutnov, Waynes Pardubice 
Region Jih: Draci Brno, Hodonín Oilers, Hroši Brno, Ježci 
Jihlava, Olympia Blansko, Pipas Brno, Třebíč Nuclears 2x 
Turnaje v jednotlivých regionech se uskuteční ve dnech 27.-
28.5.2017. 
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