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PARLAMENT ČBA 
Oddíly ČBA obdrželi do svých emailových schránek další 
informace k blížícímu se jednání Parlamentu ČBA včetně 
čerpání rozpočtu 2016. Další informací bude rozpočet na rok 
2017, u kterého VV ČBA ještě čekal na potvrzení příjmů 
z MŠMT, aby vše bylo co nejpřesnější.  
Parlament ČBA se koná v sobotu 4.3.2017 od 11:00 v Praze 
v již tradičním místě Paspova sálu na Praze 5.  
Připomínáme, že, po změně stanov budou mít oddíly při 
splnění podmínky počtu zaregistrovaných členů a účasti jejich 
družstev v soutěžním ročníku 2016 možnost uplatnit při 
hlasování více hlasů. 
 

 ROOKIE COACHES CLINIC - LITOMYŠL 
První ročník nového vzdělávacího projektu Romana Lipavského 
a Pavla Chadima pro trenéry se blíží. Kompletní program 
kliniky najdete zde. Na klinice se bude udělovat III. trenérská 
třída, potažmo licence ROOKIE. Nyní evidujeme 50 
přihlášených. V ceně je zahrnuto ubytování a plná penze, a je 
potřeba zaplatit do 5.3.2017. Prosíme všechny účastníky, aby 
si nezapomněli sportovní oblečení a obutí do tělocvičny, 
baseballovou rukavici, míček, příp. pálku. Školení je zaměřeno 
zejména na praktická cvičení. Více informací v článku 
 
PŘIPOMÍNÁME 
Celoživotní vzdělávání 
Do konce února mají trenéři, kterým končí platnost jejich 
baseballové licence možnost se přihlásit k jejímu prodloužení 
v rámci programu Celoživotního vzdělávání. Stejně tak mohou 
učinit trenéři, kteří o licenci teprve žádají. Poté bude tato 
možnost uzavřena a žádosti předány k posouzení TMK ČBA. 
Další možnost prodloužení licence bude zase až za rok. 
Neváhejte! 
Rozvojové programy 
I v roce 2017 mohou oddíly žádat o finanční 
a materiálovou podporu pro své mládežnické 
týmy. Letos je podpora cílena zejména na 
kategorii U8 a U10. Opět můžete s podporou 
ČBA uspořádat na základních školách soutěž 
v hodu do dálky. Kromě finančního příspěvku 
pro vás ČBA připravuje jednotný diplom. 
Dále také pokračuje podpora školních 
kroužků. Podrobnosti najdete zde 
Fond potřebným  
Nezapomeňte informovat rodiče vašich dětí, že i v tomto roce 
mají možnost požádat o příspěvek na soustředění či materiál 
pro sociálně slabé z Fondu potřebným. Čím dříve to udělají, 
tím lépe. Obracet se žádosti a dotazy se mohou na sekretariát 
ČBA na email votinska@baseball.cz 
 

ROAD SHOW 2017 
Kromě finančních a materiálových 
podpor pro rozvoj vašich klubů 
zejména v mládežnických kategoriích, 
nabízí ČBA také možnost zapůjčení 
tzv. Road show. Novou atrakcí 
k zapůjčení je skákadlo s motivem 
hřiště, které jsme získali společně 
s ČSA. A k dispozici je rovněž 
pálkařská klec, radar, mobilní dogouty 

či dětský maskot. Veškeré informace a podrobnosti a popis 
kde a jak si můžete nafukovací klece půjčit, najdete zde. 
 
ROZHOVORY 
Pokud by vám náhodou utekl rozhovor s manažerkou Kotlářky 
Praha, jednou z mála žen v českém baseballe, Pavlou 
Cihlářovou, najdete ho na stránkách Extraligy 
https://extraliga.baseball.cz/. Stejně tak tam najdete aktuální 
rozhovor s vítězem ankety Trenérský objev roku 2016 Ivem 
Kučerou z Blanska. Postupně také aktualizujeme údaje o 
klubech a přibývají i soupisky jednotlivých týmů pro ročník 
2017. 
 

MUŽSKÁ REPREZENTACE 
Reprezentace se tento 
týden připravuje na 
Tchaj-wanu, kde kromě 
účasti na turnaji, kterým 
si chtějí organizátoři 
ověřit připravenost na 
letní Univerziádu, 
absolvuje pravidelné 
tréninky a také přípravné 
zápasy. 
V tom prvním porazila 
místní univerzitní výběr 8:1. Druhé bohužel propršelo, a tak 
nadhazovači využili alespoň bullpeny uvnitř stadionu. Do 
turnaje vstoupí zápasem s místním výběrem 24.2.2017. 
 
ŽÁKOVSKÁ REPREZENTACE 

V sobotu 18.2.2017 
se sešel širší kádr 
reprezentace U12 na 
soustředění v Hroto-
vicích. Tentokrát se 
jednalo o soustředění 
"herní". Hráči byli 
rozděleni do dvou 
týmů a sehráli 2 
řízené dvouhodinové 
zápasy mezi sebou. V 
průběhu těchto 

utkání dostávali kluci mnoho informací od svých trenérů, které 
doufám padnou na "úrodnou půdu". Opět nechyběly 
konzultace s fyzioterapeutkou Martinou Hánovou. 
Zápasy všem ukázaly, že kluci mají na čem pracovat a musí 
doopravdy ještě hodně potrénovat. Jak se jim to podaří, mo-
hou všichni vidět na další akci reprezentace U12, kterou je již 
venkovní "Jarní turnaj U13" 24.-26.3.2017 v Praze na Eagles. 
 
ROZHODČÍ 
Rozhodčí ČBA za sebou mají 8. Ročník Kliniky rozhodčích v 
Nymburce, podrobnosti o jejím konání si můžete přečíst zde. 
Pro pořádek ještě uvádíme vítěze anket: 
ROZHODČÍ ROKU – František Přibyl 
ROZHODCOVSKÝ OBJEV – Ondřej Beneš 
Oběma oceněným gratulujeme, rozhovor s Ondrou si můžete 
přečíst zde. František je nyní v pilné přípravě na blížící se 
turnaj WBC v Koreji. 
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