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EXTRALIGA 2018 – první výhra Olympie 
Draci Brno si upevnili prvenství v prozatímní exl tabulce a 
jsou jistými účastníky nadstavby. Dokázali dvakrát porazit 
Kotlářku, byť to neměli vůbec jednoduché. První výhru 
v sezóně mohli slavit v Blansku. Olympie sice první duel 
s Technikou na domácím hřišti prohrála, odvetu na Kraví 
Hoře ale zvládla. Arrows zdolali 2x Tempo, Hroši se rozešli 
smírně se Skokany. Střetnutí Eagles s Nuclears musela být 
nakonec obě kvůli nehratelnému hřišti odložena. To čtvrteční 
se hraje dnes, to sobotní pak 3.6.2018. V konci tabulky se nic 
nemění, týmy na prvních šesti příčkách se pouze přeskupily. 
Týmy čeká těžký víkend se třemi zápasy. „Paty“ z Brna 
nevytáhnou Draci, naopak Skokani budou hodně cestovat. 
Diváci se mohou těžit na dvě pražská a jedno brněnské derby. 
 

Rozpis: 
ÚT 22.5. 19:00 Eagles – Nuclears Krč 
PÁ 25.5.  16:00 Hroši – Technika Hro 
 17:00 Tempo – Nuclears Tem 
 19:00 Draci – Olympia MBS 
 19:00 Eagles – Kotlářka Krč 
 19:00 Arrows – Skokani Arr 
SO 26.5. 14:00 Draci – Skokani MBS 
 14:00 Tempo – Eagles Tem 
 16:00 Nuclears – Hroši Tře 
 16:00 Technika – Kotlářka KH 
 19:00 Arrows – Olympia Arr 
NE 27.5. 11:00 Hroši Kotlářka Tem 
 13:00 Eagles – Skokani Krč 
 14:00 Tempo – Olympia Tem 
 14:00 Arrows – Nuclears Arr 
 14:00 Technika - Draci  

 

PRVNÍ LIGA 
Ve víkendovém programu druhé nejvyšší soutěže nakonec 
nebyly odehrány všechny plánované zápasy. Double na 
Hluboké musel být odložen z důvodu nehratelnosti hřiště, 
double SaBaTu v Bučovicích pak kvůli autonehodě pražského 
týmu. Kluci jsou naštěstí v rámci možností v pořádku. Náhradní 
termíny zápasů sledujte na webu baseball.cz. Ve zbývajících 
dvou střetnutích vyhráli jasně domácí týmy - Hroch i Blesk. 
 

Rozpis: 
PÁ 26.5.  13:00+16:00 Blesk – Wolfs Jab 
 13:00+16:00 SaBaT – Klasik FM Sab 
 13:00+16:00 Pelikans – Hroch Buč 
 13:00+16:00 Sharks – Orli Poř 

 

ČESKÝ BASEBALLOVÝ POHÁR 
Nedělní semifinále ČBP rozhodla o letošních finalistech. Oba 
zápasy skončily těsnými výsledky. Technika sice odpálila více 
hitů, ale rozhodující a jediný bod zápasu získal obhájce trofeje 
a to díky WP. Hroši otočili zápas proti Eagles a budou hrát 
finále (18.7.) poprvé v historii klubu. 
Draci Brno – Technika Brno 1:0 
Hroši Brno – Eagles Praha 3:2 
 

REPREZENTACE U18 – série s Německem 
Pět zápasů během tří víkendových dnů odehráli juniorští 
reprezentanti v Třebíči s výběrem Německa. Ze série odešli 
nakonec vítězně. Zápasy byly dobrou prověrkou pro tým 
připravující se na ME v Grossetu, kde bude mít ve skupině za 
soupeře Francii, Nizozemsko, Ukrajinu a Velkou Británii. 
Výsledky: 
ČR – Německo 5:1, 4:5 (v tb), 9:2, 1:2, 8:5 

 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY ČBA 
Pro ČBA se nám podařilo získat všechny rozhodující dotace a 
tak je financování v roce 2018 zabezpečeno podle rozpočtu. 
Radost nám kazí nejasný výklad využití dotací vzhledem 
k možnosti přeposílání dotací do klubů a regionů. Tento 
problém se řeší intenzivně v rámci celého sportovního 
prostředí. Slíbenou podporu v rámci jednotlivých kapitol 
rozpočtu začneme realizovat v nejbližší době. Činnost ČBA 
není nijak omezena. 
MŠMT ČR zveřejnilo rozdělení prostředků v rámci grantu „Můj 
klub“. MŠMT ČR žádosti vyřizuje postupně, na webu jsou první 
dvě části, další budou určitě následovat, takže procesně je vše 
v pořádku. MŠMT ČR uvolňuje finance v pořadí po schválení 
vyúčtování roku 2017, což je podmínkou přidělení dotace. 
Samozřejmě je to pro Vás problém z hlediska financování, 
když jsme v polovině května. Víme, že úspěšných bylo zatím 
5 baseballových oddílů.  
 

TURNAJE LITTLE LEAGUE 
Tři turnaje organizace Little League budou odehrány o tomto 
víkendu. Hráči U11 kategorie Little se utkají v Olomouci, kde 
se na jediném turnaji utká všech pět regionů. Hráči U15 tedy 
Junior budou hrát na Hluboké, zde chybí region Severovýchod. 
Nejstarší hráči U18 kategorie Senior se střetnou v Roudnici 
nad Labem, zde bude chybět region Jihozápad. Vítěz národní 
kvalifikace postupuje do turnajů zóny Europe-Africa, ze 
kterých je možné se dostat až na Světové série jednotlivých 
kategorií, které se hrají v USA. 
 

STŘÍBRNÝ FIRSTCUP 
Mladší bratr Superpoháru – FirstCup zahuje svůj druhý ročník 
regionálními turnaji, ze kterých vzejdou účastníci Zlatého 
FirstCupu. Hraje se na Kladně, v Plzni, Chocni, Ostravě a 
v Blansku. Nejvíce účastníků má turnaj regionu Jih - 11, 
celkem jich bude hrát 30. Rozpis jednotlivých turnajů najdete 
zde 
Do Zlatého FIRSTCUPU, který se koná 22.-26.6. v Brně na 
Hřoších postupuje 15 týmů. Záštitu nad hlavním turnajem 
převzali Jiří Kejval, Petr Vokřál a Mikuláš Bek. Ambassadorem 
letošního ročníku je pak Martin Schneider.  

 

ŽÁDOSTI O DOTACI Z KMR 
Nezapomeňte, že pro svůj oddíl můžete žádat o dotaci 
z kapitoly KMR. Jedná se o příspěvek na trenéry, soutěž 
v hodu do dálky, rozvojový materiál atd. Informace a formulář 
žádosti najdete zde 
 

TRENÉRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ 
Pokud máte zájem o další trenérské vzdělávání v různých 
oblastech činnosti, sledujte web treneri.olympic.cz (zde), kde 
jsou zveřejňovány trenérské semináře organizované TMS ČOV. 
Ta také pořádá v Nymburce 2x ročně školení všeobecného 
základu licence B, které je zaměřeno na kolektivní sporty a 
hry. 
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