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VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ ROK 2018

Rád bych Vám popřál jménem všech členů VV ČBA a sekretariátu klidné svátky a správné vykročení do dalšího roku.
Rok 2017 byl plný akcí a nejinak tomu bude i v roce 2018.
Hráči U23 sehráli výborný turnaj na domácím ME a kvalifikovali
se na MS. Jejich finálové utkání s Holandskem, které trvalo
přes 5 hodin, budeme mít v paměti ještě hodně dlouho. Žáci
se neztratili na MS na Tchaj-wanu a získali nejlepší umístění v
historii světového šampionátu. Univerzitní tým sehrál
vyrovnané zápasy se světovou špičkou a bojoval na
Univerziádě do poslední chvíle o medaile.
Příští rok budeme chtít naše pozice na mezinárodním poli
obhájit a případně i vylepšit. Tým U23 čeká MS v Nikaragui,
muže turnaj Super Six v Nizozemsku.
Extraliga se hrála poprvé o 10 účastnících a podle mnoha
ohlasů byla nejlepší v historii. Finálová série mezi Draky Brno a
Arrows Ostrava musela nadchnout každého.
Velká podpora klubům a marketingu přenesla další zviditelnění
našeho sportu, s přenosy zápasů jsme se dostali do televize.
Velké akce budou mít i rozhodčí a trenéři – mezinárodní kliniky
nepořádáme každý rok. Na konec dubna připravujeme
návštěvu hráče, který je součástí baseballové historie.
Mějte se krásně a těším se na setkávání v roce 2018
Petr Ditrich

DOTACE MŠMT

MŠMT ČR vypsalo dotační programy na rok 2018. Pro kluby je
nejdůležitější ten s názvem MŮJ KLUB, který vznikl sloučením
Programu IV a VIII. Rozhodující pro výši přidělení dotace bude
počet registrovaných mládežnických sportovců ve věku 6-23
let. Termín odevzdání je 29.12., pro vaši budoucnost je
bezpodmínečně nutné se přihlásit. Vyhlášení zde, info zde,
další možné odpovědi na vaše otázky zde

MISTROVSTVÍ SVĚTA U23

WBSC rozhodla po místě konání i o termínu světového
šampionátu pro hráče U23, na který se díky druhému místu na
domácím evropském turnaji probojovala i česká reprezentace.
Hraje se v Nikaragui 19.-28.10.2018. Další informace zde

CZECH TALLENT 2017

Druhý prosincový víkend se sešlo v Nymburce 46 talentovaných hráčů v kategorii U15 a U17, aby absolvovalo
společné tréninky pod vedením zkušených reprezentačních
trenérů. Soustředění navštívil i bývalý hráč MLB Orlando
Hudson, o své zkušenosti se podělili reprezentanti Daniel
Vavruša, Martin Červenka, Přemysl Chroust a Jakub Hajtmar.

PŘIHLÁŠKY U9, 40+

Řídící komise ČBA a ČSA otevřela možnost přihlášek do
společné soutěže U9. Přihlášku posílejte do 31.12.2017 na
email info@palkovana.cz. Další informace zde
STK ČBA otevřela možnost přihlášek na 2. ročník MČR
veteránů 40+, které se bude konat 31.8.-2.9.2018. Přihlášky
zasílejte do 31.1.2018 na stk@baseball.cz, info zde

BEZ FRÁZÍ – DANIEL VAVRUŠA
O úskalích boje o
start ve vysněné
MLB si můžete
přečíst ve velmi
otevřené zpovědi
DANIELA
VAVRUŠI.
Ta
vznikla pro server
www.bezfrazi.cz ,
kde najdete i další
zajímavé pohledy
na sport a život
sportovců.

SCHŮZKA KLUBŮ PRVNÍ LIGY

V neděli 17.12. se v Praze uskutečnila schůzka klubů První
ligy. Její aktéři souhlasili s účastí nového klubu Hroch, z.s.
v soutěži v roce 2018. Vše ještě musí schválit příslušné
komise. V roce 2018 by tak mohla mít druhá nejvyšší soutěž
toto složení: SaBaT Praha, BC Blesk Jablonec, Klasik FrýdekMístek, Sokol Hluboká, Pelikans Bučovice, Wolfs Domažlice
Orli Choceň, Sharks Sp. Poříčí a Hroch Brno.

MARTIN ČERVENKA do BALTIMORE ORIOLES

Hráč Kotlářky byl v rámcu Rule 5 Draft vytrejdován ze San
Francisco Giants do Baltimore Orioles.
MARTIN MUŽÍK rovněž z Kotlářky byl díky svým letošním
výkonům vybrán do NJCAA Second Team All-America.
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