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FINANCOVÁNÍ 
ČBA se daří vůči klubům realizovat všechny programy a 
vypsané granty. Vyplaceny nebo v procesu vyplácení jsou 
dotace regionálním pracovištím, podpora oddílům v soutěžích 
U21 a U18, granty na podporu turnajů, podpora oddílům 
v obtížné situaci, rozvojové projekty KMR a podpora akademií 
a tréninkových center.  
MŠMT ČR zamítlo žádosti našich klubů v Programu IV. Údržba 
vzhledem k nesplnění podmínky o celorepublikové působnosti. 
Je to smutná zpráva na konci roku. Tento program se stal 
příkladem neschopnosti MŠMT ČR vyplatit prostředky na 
údržbu sportovních areálů.  
Financování roku 2018 není jisté ani předvídatelné. Jednání 
neustále probíhají a to na všech úrovních. Snad se povolební 
sliby promítnou i do reality. 

Petr Ditrich 
 

ŽÁKOVSKÁ REPREZENTACE 
V pátek 17.11.2017 proběhne ve 
sportovní hale v Hrotovicích druhé kolo 
výběrů do reprezentace U12, kterou čeká 
začátkem července (2.-8.) 2018 ME 
v Maďarsku. Sraz hráčů je v 9:30, 
ukončení je plánováno na 17:30 hod. 

Další podrobnosti najdete zde 
Z prvního kola postoupilo 35 hráčů ze 16 oddílů, pozváni jsou 
rovněž ti, kteří se na předchozí výběry řádně omluvili. 
 
PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽÍ 
STK ČBA otevřela proces zasílání přihlášek do nejvyšších 
soutěží ČBA, tj. Extraligy, První ligy, Exl U21 (U23) a Exl U18. 
Přihlášky jsou přijímány pouze přes datovou komunikaci. Další 
podrobnosti najdete zde. 
Přihlášky posílejte do 30.11.2017 
 

 
 
 
 
 
Orlando Hudson navštíví ČR 
Orlando Hudson (r. 1977), 2. meta, hráč Toronta Blue Jays, 
Arizony Diamondbacks. Los Angels Dodgers, Minnesoty Twins, 
San Diego Padres a Chicaga White Sox, navštíví Českou 
republiku. Je dvojnásobným účastníkem MLB Allstars game, 
čtyřnásobný držitel Gold glove pro nejlepší 2. metu v MLB. 
Do Prahy přiletí v úterý 5.12. a zůstane zde 3 dny. V pátek 
8.12. se přesune do Nymburka, kde bude jedním z trenérů 
kempu CzechTalent. V pondělí 11.12. pak odlétá zpět do Jižní 
Karolíny. Momentálně působí jako hlavní poradce Generálního 
manažera Arizony Diamondbacks a jedním z hlavních 
instruktorů celé organizace. Průvodcem mu během pobytu 
bude reprezentant Jakub Hajtmar. 
 
SUMA PONY LEAGUE 
V roce 2018 se bude v Praze opět konat kvalifikační turnaje 
EUROPEAN ZONE CHAMPIONSHIP. Hrát se bude ve dnech 19.-
22.4.2018 v kategoriích U14 a U16 v Praze na Krči. Souhrnné 
video z roku 2017 najdete zde 

 ANKETY 2017 
Připomínáme, že je stále možné hlasovat v anketě 
Rozhodcovský objev roku. Více zde 
Oddíly pak mohou posílat své nominace do ankety o Rozhod-
čího roku na formuláři, který jim byl zaslán emailem. Ještě 
máte čas do 30.11. 
Vaše hlasy pro nejlepší trenéry nyní zpracovává TMK ČBA. 
Z elektronického hlasování hráčů a trenérů extraligových 
oddílů pak vzejde Osobnost Extraligy 2017. 
 
RCC LITOMYŠL 
Již příští víkend tedy 24.-26.11. proběhne druhý ročník 
ROOKIE COACHES CLINIC v Litomyšli. V současné chvíli je 
přihlášeno téměř 70 trenérů. Program školení najdete zde. 
Účastí v Litomyšli je možné získat 3. trenérskou třídu a 
zároveň tím i licenci Rookie na tři roky. 
Novinkou bude závěrečná tombola, jejíž výtěžek půjde, stejně 
jako na Horské klinice na charitativní projekt Fond potřebným, 
ze kterého jsou podporování sociálně znevýhodnění hráči. 
 
INFORMACE z České unie sportu 
SPORTUJ S NÁMI 
Bylo zahájeno přihlašování do projektu 
Sportuj s námi. Cílem tohoto projektu 
je prohloubit zájem veřejnosti o 
rozmanitá sportovní odvětví a u dětí a 
dospívajících vzbudit zájem o pohybové 
aktivity, který by u nich přetrval až do dospělosti. Jednotlivé 
zařazené akce dostávají finanční příspěvek a mediální podporu 
od partnerů ČUS, která je se zvětšující se popularitou 
projektu, jak ukazuje stále ještě probíhající ročník, rok od roku 
masivnější. Přihlášení akcí probíhá do 30.11, více info zde 
REJSTŘÍKOVÉ SOUDY 
Rejstříkové soudy zjišťují nedostatky v zápisech SK/TJ ve 
spolkových rejstřících. Více info zde 
KONFERENCE O FINANCOVÁNÍ SPORTU 
V hotelu Pyramida se 8.11. uskutečnila konference o 
financování sportu, kterou uspořádaly ČUS a Sdružení 
sportovních svazů. Konference se zúčastnilo více než 200 
zástupců svazů, klubů a TJ a také náměstek ministra školství 
Karel Kovář. Více zde 
EXPERTNÍ SKUPINA 
Na jednání předsedů sportovní svazů dne 8.11. byla ustavena 
expertní skupina, která dostala mandát jednat jménem svazů 
s MŠMT, představiteli budoucí vlády a poslanecké sněmovny. 
Členy skupiny jsou: Ivo Kaderka, Karel Bauer, Filip Hobza a 
Jaroslav Salivar. Další podrobnosti zde 
 
MARTIN ČERVENKA  
v All-Stars Indians Organization 
Martin Červenka (r. 1992) člen Kotlářky Praha zabodoval jako 
nejlepší DH (suplující pálkař). Martin rozšířil svou sbírku o 8 
homerunů, 4 třímetové a 24 dvoumetových odpalů. Přidal 
k tomu 57 stažených bodů a 59x sám skóroval. Na pozici 
catchera odchytal 56 utkání.  
Originál zprávy a další vybrané hráče najdete zde 
 

 

mailto:baseball@baseball.cz
https://www.baseball.cz/article.php?sid=5784&index=1&mode=&order=0
https://www.baseball.cz/article.php?sid=5747&index=1&mode=&order=0
https://www.baseball.cz/article.php?sid=5782&index=1&mode=&order=0
https://www.baseball.cz/article.php?sid=5757
https://www.youtube.com/watch?v=IxH_OdYIDoQ
https://www.baseball.cz/article.php?sid=5767
https://www.taborcernypotok.cz/rcc/wp-content/uploads/sites/4/2016/12/rcc-2017-litomysl-podzim.pdf
https://www.baseball.cz/article.php?sid=5774
https://www.baseball.cz/article.php?sid=5777
https://www.cuscz.cz/novinky/ucastnici-konference-se-dockali-omluvy-od-zastupce-msmt.html
https://www.cuscz.cz/novinky/suverenitu-svazu-bude-hajit-nove-ustavena-expertni-skupina.html
https://www.milb.com/milb/news/francisco-mejia-leads-next-generation-of-first-place-talent-for-cleveland-indians/c-259346514

