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SILNÝ STŘED TABULKY 
Po vloženém středečním kole ještě více zhoustl střed tabulky, 

ze které vyjde 
první šestice pro 
play-off. Draci 
podruhé v sezóně 
podlehli Arrows, 
Blansko zdolalo 
Kotlářku, Třebíč 
Hrochy. V Praze 
Eagles počtvrté 
v sezóně porazili 
Tempo, byť jen 
těsně. Draci i přes 
porážku drží s pře-

hledem první příčku, o 6. místo usilují tři týmy. 
Všechny výsledky a podrobnosti najdete na webu 
extraliga.baseball.cz 
 

Rozpis hracího víkendu 
PÁ 19.5.  19:00 Blansko – Tempo Bla 
 19:00 Draci – Skokani MBS 
 19:00 Arrows – Hroši Arr 
SO 20.5. 13:00+16:00 Eagles – Technika Eag 
 13:00+16:00 Kotlářka – Třebíč Kot 
 15:00 Hroši - Arrows Hro 
 16:00 Tempo - Blansko Tem 
 16:00 Skokani – Draci Sko 
NE 21.5. 15:30 Tempo – Hroši Tem 

 

První liga 
V První lize se trochu oddělila první trojice týmů, pouze 
s jednou porážkou jsou SaBaT a Blesk Jablonec. Čtvrté místo 
zajišťující zápasy s týmy Extraligy zatím drží Patriots Liberec. 
Spálené Poříčí stále čeká na první výhru.  
 

ČBP mužů 
Prvními semifinalisty letošního ročníku ČBP mužů jsou Draci a 
Eagles. Draci ve čtvrtfinále přehráli Techniku 5:0, Eagles si 
lehce poradili s Miners Kladno 20:4. Další čtvrtfinále se hrají 
21.5. – Třebíč vs. Kotlářka, jehož vítěze čekají Eagles a 11.6. – 
Arrows vs. Hroši. Zde půjde vítěz na Draky. 
 
KADETSKÁ REPREZENTACE 
Vybraný 24 členný tým hráčů U15, který postoupili 
z dubnových výběrů v Třebíči se o víkendu 13.-15.5. 
připravoval na turnaj v Itálii. Ten se koná první červnový 
víkend. Hráči absolvovali zejména cvičení na týmovou souhru a 
hledání týmového ducha. Podrobnosti najdete zde 

 
 
SOUTĚŽE V HODU DO DÁLKY 
I tento rok budou oddíly pořádat na základních školách soutěže 
v hodu do dálky pro děti 1. a 2. tříd. První školy v Blansku a 
Brně už mají své závody za sebou. Bude letos překonán loňský 
rekord Jana Loužeckého z Berouna 38,8m? 

 FINANCOVÁNÍ SPORTU 
Určitě jste zaznamenali z médií, že situace ve financování 
sportu prochází poměrně turbulentním vývojem s nejistým 
dopadem jak na letošní rok, tak do budoucnosti. O kauzách se 
samozřejmě pravidelně jedná i na úrovni střešních organizací 
ČUS a ČOV. Nemáme o mnoho více informací, než najdete 
v tisku. Ani nemůžeme mít, protože vyšetřování probíhá a 
ctíme presumpci neviny. Je však jisté, že se nejedná o koneč-
ný stav. Velmi těžce se odhaduje i jenom směr posunu. 
Samozřejmě se ale pozice sportu zhoršila. Veškeré příspěvky 
do sportu mohou být a budou zpochybňovány. Bude trvat léta, 
než se vše zase uklidní. 
Vás jistě zajímá především financování vašich oddílů. Přes 
MŠMT ČR dostáváte program VIII. Ten není nijak 
zpochybňován. Prvních 1200 žádostí je připraveno k podpisu. 
S podporou můžete počítat.  
V programu IV. – Údržba je situace horší v tom, že má být 
opět projednáván na úrovni MŠMT ČR. To určitě zabere nějaký 
čas.  
O rozpočtu ČBA bude jedna VV ČBA 22. května. VV udělá vše 
pro to, aby se současná situace nedotkla všech plánovaných 
výdajů, programů a akcí. Na druhou stranu je potřeba 
připustit, že může dojít ke změnám. Některé programy MŠMT 
byly pozastaveny, některé budou nově vypisovány a výsledek 
je nejasný. Pokud se má celý proces administrativy žádostí 
opakovat, tak to nebude snadné ani rychlé.  
Je to zásadní komplikace v činnosti nás všech způsobená 
selháním jednotlivců. Jako sport potřebujeme institucionální 
zastřešení. Ministerstvo sportu nebo aspoň úřad s rozpočtovou 
kapitolou. 
Předsedům oddílů byl odeslán dopis s bližšími informacemi a i 
širší baseballovou veřejnost budeme průběžně informovat o 
vývoji, zvláště pokud by měl mít větší dopady na činnost 
oddílů, regionů i samotné asociace.  
 
ČESKÝ BASEBALLOVÝ POHÁR MLÁDEŽE 2017 
ČBP U9 
V Chocni a v Blansku se o víkendu uskuteční turnaje oblastí 
Čechy a Morava ČBP věkové kategorie U9.  
V Chocni se v sobotu utká 7 týmů. V Blansku hraje 8 týmů po 
oba víkendové dny. 
ČBP U11 
Hráče U11 čekají o víkendu dva kvalifikační turnaje o účast 
v hlavním turnaji (15.-18.6.).  
Na Hluboké bude startovat 9 týmů, v Třebíči 10. Rozpis zde. 
Do „finále“ postupuje pět nejlepších z každé kvalifikace.  
 

U obou turnajů došlo bohužel k odhlášení týmů již po zveřej-
nění rozpisů, což značně zkomplikovalo celou jejich přípravu. 
Apelujeme proto na všechny oddíly, aby si více hlídaly své 
přihlášky do turnajů a zohledňovaly při tom reálnou situaci 
v klubu. 
 

MIROSLAV KAIGL NA UNIVERZIÁDĚ 
Rozhodčí ČBA Miroslav Kaigl obdržel v minulých dnech 
nominaci na baseballový turnaj, který se bude hrát v rámci 
Univerziády, a na kterém bude startovat i český tým. Jedná se 
tak o jeho druhou vrcholnou akci v tomto roce. V červnu bude 
zastupovat český baseball na Poháru mistrů v Regensburgu. 
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