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CZECH TALENT 2018 
O víkendu 7.-9.12. ve Sportovním centru v Nymburce proběhl 
další ročník akce Czech Talent. Součástí akce byl také Program 
PRO pro nadhazovače a catchery. Padesát hráčů tak mělo pod 
vedením reprezentačních trenérů a extraligových hráčů zajištěn 
pestrý a nabitý program. Vedle tréninků nechyběla ani 
rehabilitace a program s fyzioterapeutkou. Více info zde 
 

 
 
PARLAMENT 2019 
V sobotu 12.1.2019 se v tradičním místě Paspova sálu uskuteční 
volební jednání Parlamentu ČBA. Pozvánka byla rozeslána do 
oddílů a na oblastní pracoviště společně s dopisem od předsedy 
ČBA Petra Ditricha. Začátek jednání je stanoven na 10:00 hod. 
Nominace na pozice do výkonného výboru mohou oddíly a 
oblastní pracoviště zasílat do 18.12.2018 na email 
baseball@baseball.cz 
 

EXTRALIGA 2019 
Ve čtvrtek 6.12.2018 se sešli zástupci extraligových klubů 
společně s STK ČBA na jednání o herním systému Extraligy 2019. 
Prvním hracím dnem bude 31. březen. Systém soutěže je stejný 
jako v roce 2018, tedy 10 klubů, v ZČ hraje každý s každým 3x, 
v nadstavbě (pro první šestici) každý s každým 4x, Wild Czech 
Series na 2 vítězné utkání, Czech Series na 3 vítězné zápasy. Nový 
mistr by měl být znám nejpozději 25.8.2019. 
 

Mike Griffin v ČR 
Hlavní trenér mužské reprezentace navštívil o víkendu Prahu 
hlavně kvůli náročnému programu, který jeho svěřence čeká 
v příštím roce. Páteční schůzka s VV ČBA proběhla v klidné 
atmosféře. Bylo vidět, že všichni mají společné cíle. Na programu 
bylo hodnocení letošního roku, program pro repre 2019, hráči se 
dvěma pasy atd. V sobotu proběhla večeře s reprezentanty a 
jejich partnerkami. Všem byl představen náročný program na 
příští rok, zaznělo několik poděkování směrem k hráčům, 
realizačnímu týmu a ČBA, která se snaží vyjít vstříc všem 
požadavkům realizačního týmu reprezentace.  
Mike Griffin by měl společně s Corey Lee v lednu opět přicestovat 
do ČR, kde bude přednášet na Horské klinice a zároveň bude také 
organizováno společné repre soustředění v Ostravě, fitness testy 
a individuální tréninky v Brně a v Praze. 
 

BASEBALL CZECH GALA 
 

čtvrtý baseballový GALAVEČER se bude konat v neděli 
20.1.2019 v Ostravě ve Forum Nová Karolina  

Arrows získali premiérový titul, a právě proto se stěhujeme na 
sever Moravy.  

Koncept večera s předáním cen těm nejlepším i moderátor 
zůstává stejný. 

 

  VŘ hlavní trenér repre U18 a U23 
PŘIPOMÍNÁME! Do 15.12.2018 se 
mohou zájemci o post trenéra u 
reprezentací U18 a U23 hlásit na 
emailu baseball@baseball.cz  
Přihláška musí obsahovat Jméno, příjmení 
a kontakty uchazeče; jeho trenérské úspěchy na pozici hl. 
trenéra; představu programu s týmem a orientační rozpočet; 
návrh na složení realizačního týmu. Podrobnosti U18 a U23 
 

PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽÍ 
PŘIPOMÍNÁME! Do 20.12.2018 můžete přihlašovat své týmu 
do soutěží pro rok 2019. Jedná se o celostátní soutěže (EXL, 
L, EXL U21, ČBP), a také regionální soutěže mládeže včetně 
jarních mládežnických turnajů, kvalifikací First Cupu, Rookie 
ballu a Superpoháru. K vyplnění potřebujete klubový login a 
heslo. Více info zde 
 

RCC POLIČKA 
Přes 100 trenérů se zúčastnilo ve dnech 30.11.-2.12. dalšího 
ročníku Rookie Coach Clinic, který se tentokrát konal 
v Poličce. Absolventi získali III. Trenérskou třídu společně 
s licencí Rookie. Kromě náročných tréninků vedených 
zkušenými lektory se uskutečnila také tombola ve prospěch 
FONDU POTŘEBNÝM, na které bylo získáno 12000,- Kč.  
 

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TRENÉRŮ 
Pro trenéry, kteří obdrželi svou baseballovou licenci (Rookie, 
Coach, Instructor, Master) v roce 2016 a pro příští rok ji 
potřebují obnovit či zvýšit a také pro všechny ostatní, kteří 
by chtěli požádat o vyšší licenci, byla opět otevřena možnost 
vyplnění elektronického formuláře. V případě nejasností a 
dotazů kontaktuje sekretariát na votinska@baseball.cz 
 

ŠKOLENÍ ZAPISOVATELŮ 
Níže naleznete termíny školení pro zapisovatele, které 
společně pořádají ČBA a ČSA. O možnosti a způsobu 
přihlašování vás ještě budeme informovat na webu. 
Extraliga: 9.-10.2.2019 - Most; 16.-17.2.2019 - Praha 
Strahov; 2.-3.3.2019 - Hroši Brno 
Standard: 9.2.2019 - Hroši Brno; 17.2.2019 – Praha Strahov; 
9.3.2019 – Hluboká 
V termínu 16.-17.3. se bude v Nymburce konat předsezónní 
seminář pro pokročilé zapisovatele. 
 

PŘEDVÁNOČNÍ NABÍDKY 
V našem eshopu stále probíhá předvánoční akce, kdy ke 
každé objednávce obdržíte knihu „Horká hlava“ od Cal 
Ripkena zdarma. Zakoupit zde můžete reprezentační čepice, 
trika, mikiny, nebo například hrníček s motivem Baseball 
Czech.  
Stále máme k dispozici v některých velikostech také trička 
kolekce ARMY BASEBALL CZECH. Využijte zvýhodněnou 
nabídku. Více zde  
 

NABÍDKA HOSPITALITY MLB LONDÝN 
ČBA obdržela hospitality program na MLB zápasy v Londýně. 
Vše je perfektní, nejlepší místa, občerstvení, možnost vidět 
legendy MLB. Jediným problémem je cena 20-25000,-. 
Podrobnosti mají Exl týmy, případné dotazy posílejte na 
email petr.baroch@baseball.cz.  
Lístky se shánějí těžko, máme nějaké poptané a získáme je 
ve velmi omezeném množství. Více budeme vědět v únoru 
na Kongresu CEB. 
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