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EXTRALIGA 2018 – bez výhry Skokani a Blansko 
Tři hrací víkendy jsou odehrány z letošního ročníku nejvyšší 
soutěže. Zatím bez porážky zůstávají obhájci z Brna, daří se i 
Nuclears. Naopak špatný start měla Technika, Skokani a 
Olympie. Zápasy přinášejí dramatická rozuzlení, daleké odpaly 
(27 homerunů), těsné výsledky i zatím nejdelší utkání historie 
Extraligy mezi Arrows a Kotlářkou. Pouze 4 nadhazovači, kteří 
odehráli 10 a více směn, drží ERA na 0.00 – Roemer, Green, 
Furko a Hlouch. 
Týmy nyní čeká náročný víkend se třemi zápasy a hodně 
cestováním. Těžké zápasy čekají zatím druhé Eagles v pátek s 
Draky a v sobotu hrají na Arrows. Skokani hrají tři zápasy 
doma, což by jim mohlo pomoci k zisku prvních bodů.  
 

Rozpis víkendu: 
PÁ 20.4.  16:00 Kotlářka - Tempo Kot 
 16:30 Skokani - Nuclears Sko 
 19:00 Olympia – Hroši Bla 
 19:00 Eagles – Draci Krč 
 19:00 Arrows – Technika Arr 
SO 21.4. 14:00 Kotlářka – Olympia Kot 
 14:00 Skokani – Technika Sko 
 16:00 Hroši – Tempo Hro 
 16:00 Nuclears – Draci Tře 
 19:00 Arrows - Eagles Arr 
NE 22.4. 14:00 Skokani – Kotlářka Sko 
 14:00 Olympia – Eagles Bla 
 14:0 Draci – Tempo MBS 
 14:00 Technika – Nuclears KH 
 16:00 Hroši – Arrows Hro 

 

Facebooková tipovací soutěž o podepsaný baseballový míček 
má již tři vítěze. Druhou šťastnou majitelkou 
se stala Lenka Nastoupilová, která správně 
trefila, který z dvojice Draci vs Arrows obdrží 
ve 2. víkendu méně bodů – Draci 11. Třetím 
je Jan Utěšený, ten byl úspěšný při tipu, kdo 

z dvojice Skokani vs Olympia zaznamená více bodů proti 
pražským týmům – Blansko 6. 
 
PRVNÍ LIGA 
Úvodní zápasy má za sebou i druhá nejvyšší soutěž a padaly 
v ní opravdu divoké výsledky. Blesk Jablonec např. porazil 
Sharks celkovým skóre 58:4… Celkové skóre všech utkání pak 
bylo 165:37. Do soutěže zatím nezasáhl její nováček – Hroch 
Brno. 
Rozpis víkendu: 

SO 21.4.  13:00+16:00 Choceň – Hroch Cho 
 13:00+16:00 Pelikans – Blesk Buč 
 13:00+16:00 Klasik – Hluboká FM 
 13:00+16:00 Wolfs – Sabat Dom 

 

EXTRALIGA U21 
Týmy mají odehraný rozdílný počet zápasů – od 6 do 2. Bez 
výhry je zatím Kotlářka, naopak úspěšně si vedou Eagles W-L 
4-2. Brněnské týmy čekají tři vzájemné souboje. Vzhledem 
k tomu, že jde o poslední finalisty, určitě bude na co se dívat.  
Rozpis nejbližších zápasů: 

NE 22.4..  19:00 Draci – Hroši MBS 
PO 23.4. 19:00 Draci - Hroši MBS 
ÚT 24.4. 17:00 Hroši – Draci Hro 

 

 SLOUPEK PŘEDSEDY ČBA 
Nová sezóna Extraligy je v plném proudu. Mám radost, že se 
ustálil zvyk slavnostních zahájení sezóny, které proběhly na 
všech stadionech. Je dobře, že k tomu každý tým přistoupil po 
svém a udělal přesně to, co je pro propagaci v místě nejlepší. 
Je radost se dívat i na mládežnické zápasy a turnaje. Je jich 
hodně a ve všech věkových kategoriích. Pro diváky a dobrou 
kulisu je důležité počasí. To neovlivníme, ale pokud bude i 
dále tak hezky jako tento víkend, tak se nemusíme bát o jejich 
zájem o baseballové dění. 
Tento víkend se koná Suma resp. PONY turnaj na Eagles. 
Vzpomenete si, jak začínal? Pár týmů, většina z ČR, hodně 
zápasů o parník, ve finále jediným soupeřem našim akade-
miím Německo… A dnes? Dvě kategorie, 40 týmů z celé 
Evropy, postupový turnaj v rámci PONY systému, tři areály. 
Prostě výběrový turnaj, kde se nedostane na každého. Takový 
je pokrok za pár let. Slavnostní zahájení bude ve čtvrtek 19.4., 
dorazí i náš přítel, ředitel PONY, Abraham Key, se kterým 
probereme budoucnost ME žáků v Evropě. 
Sobota 21.4. se stane velkým dnem pro náš baseball. Dorazí 
hvězda MLB, která tady ještě nebyla. Cal Ripken Jr. Si vybral 
Českou republiku a jeho první cesta povede právě na hřiště 
Eagles, kde povede jedny z prvních klinik pro mládež od 16:00 
hod. Snad poprvé se neobáváme o zájem, ale o organizaci a 
bezpečnost akce. Bude nutné respektovat všechny organizační 
pokyny. 
Určitě v největším klidu uvidíte Cal Ripkena v Plzni 22.4., na 
SaBaTu 24.4. nebo v Brně 25.5.. I tady se uskuteční kliniky 
pro mládež, jejíž počet je limitován pro udržení kvality na 50 
dětí. Na všech akcích bychom vám chtěli představit aspoň část 
výstavy ke 100 letům naší státnosti, zaměřené na česko-
americké baseballové vztahy.  
 

SUMA PONY LEAGUE U14, U16 
Na třech místech bude probíhat letošní ročník tohoto turnaje. 
Hrát se bude na Eagles, Tempu a SaBaTu. V kategorii U14 
startují 2 české výběry – Prague team a Czech Academy. 
V kategorii U16 pak čtyři – Prague team, Czech Academy, 
Hroši Brno a ČR U15. Začíná se již ve čtvrtek, finále jsou na 
programu v nedělním brzkém odpoledni. 
 

ROOKIE BALL U9 
O víkendu se rozběhly první turnaje společného projektu ČBA 
a ČSA. Celkem 44 týmů kategorie U9 změří své síly v 7 
divizích. Zápasy se nehrají na výsledky, ale pro radost ze hry, 
pouze jsou vyhlašováni All Stars Teamy jednotlivých turnajů. 
Všechny rozpisy a informace najdete na webu 
www.rookieball.cz. 
 

STŘÍBRNÝ SUPERPOHÁR 2018 
Na webu supercup.baseball.cz jsou zveřejněny rozpisy pěti 
turnajů letošního ročníku, které se hrají 12.-13.5.2018. 
Pořadatelé: Rytíři Trutnov, Draci Brno, Klasik FM, SaBat Praha, 
Sokol Hluboká. Nedílnou součástí těchto turnajů jsou také 
dovednostní soutěže Masters v hodu, odpalu, běhu a souhře 
vnitřního pole. 
 

TRENÉRSKÉ KURZY FTVS UK 
FTVS UK připravuje v rámci celoživotního vzdělání řadu kurzů 
zaměřených na jednotlivé složky tréninkové přípravy. 
Více najdete zde 
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