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PARLAMENT ČBA 2018 
V sobotu 17.3.2018 proběhlo pravidelné jednání Parlamentu. Na 
jednání bylo přítomno 20 klubů, které schválily čerpání rozpočtu 
2017, Zprávu VV ČBA, Zprávu KK ČBA a rozpočet na rok 2018 
s úpravami, které budou zpracovány a rozeslány předsedům 
klubů.  
 
PROSPECT TEAM V ITÁLII 

Prospect team mužské reprezentace odehrál 
v Itálii v rámci Spring training pět utkání, ve 
kterých slavil 4x výhru a jednou zapsal 
v baseballových utkáních nevídanou, ale 

v přípravných zápasech běžnější remízu 0:0. Zprávy 
z jednotlivých zápasů najdete na webu baseball.cz, kde si 
můžete přečíst i hodnocení head coache této akce Mika Müllera. 
Během pobytu vznikl též videorozhovor s Jakubem Malíkem, 
který najdete zde 
 

 
 
CAL RIPEKN V ČR 
Jak už jsme vás informovali zde, Českou republiku navštíví 
hvězda MLB, rekordman v počtu odehraných zápasů za sebou 
bez vystřídání, skvělý pálkař a spojka Cal Ripken.  
Program jeho návštěvy se rychle plní a je zaměřen hlavně na 
mládež. Těšit se tak mohou účastníci turnaje SUMA OPEN 
(21.4.), dále děti v Plzni (22.4), na SaBaTu (24.4.) a v Brně na 
MBS (25.4.). Chystá se také seminář pro trenéry organizovaný 
ČOV (23.4.). Více informací najdete zde 
 
CZECH BASEBAL ACADEMY v Barceloně 
Výběr Czech Baseball Academy startuje tento týden na tradičním 
a prestižním turnaji MLB Akademií. Český baseball reprezentují 
hráči ročníku narození 2000-2002 a nechybí mezi nimi např. ani 
Lukáš Hlouch, který se v neděli vrátil ze Spring trainingu v Itálii. 
Hráčům se zatím daří, slaví tři výhry v přípravě a také turnajové 
vítězství nad Francií 1:0. Více zde 
 
MÍČE 2018 
Před začátkem soutěží probíhá do oddílů nezbytná distribuce 
míčů. Oddíly, které si objednaly míče Rawlings (Exl) a SSK 
mohou jejich dodání očekávat v nejbližších dnech. Moravské 
týmy si je mohou od pátečního večera vyzvednout na třech 
výdejních místech: MBS, Skokani, Arrows (od soboty). České 
týmy pak budou mít tuto možnost v průběhu příštího týdne 
přímo u dodavatele – systém distribuce bude upřesněn. Míče 
pro mládežnické kategorie Diamond budeme mít k dispozici 
přibližně v polovině měsíce dubna. 
 

 EXTRALIGA 2018 
Velikonoční víkend by měl být tím prvním 
hracím letošního ročníku nejvyšší baseballové 
soutěže. O tom, jak se týmy připravovaly a co 
plánují, si můžete přečíst na webu Extraligy. 

Plní se už také soupisky i s novými hráči a zajímavými přestupy. 
Sledujte aktuální zprávy na FB. 
O tomto víkendu proběhnou přípravné zápasy jednotlivých 
týmů, věřme, že stav hřišť dovolí hráčům otestovat své 
schopnosti před ostrým startem soutěže. Pro něj bude 
potřebné, aby noční mrazy trochu povolily a správci hřišť mohli 
konat svou práci. Oddíly mají naplánované velkolepé Opening 
programy a bylo by škoda, kdyby vše pokazilo počasí. 
 

EXTRALIGA U21 
Soutěž pro hráče U21 bude letos hrát 5 týmů: Draci Brno, 
Eagles Praha, Hroši Brno, Kotlářka Praha a Nuclears Třebíč, 
tedy o jeden méně než v roce 2017 (Arrows). První zápasy 
čekají hráče již o Velikonočním pondělí a to hned pražské derby 
mezi Eagles a Kotlářkou. Brněnské derby je pak na programu o 
týden později. Základní část by měla končit 17.6. 
 

EXTRALIGA U18 
Juniorská soutěž U18 bude i v roce 2018 rozdělena do dvou 
oblastí: region Severozápad s Libercem a region Jih s Arrows. 
Draci Brno a Eagles Praha postavili dva týmy, celkem jich bude 
soutěž hrát 10, kromě obou jmenovaných jsou to ještě: Arrows 
Ostrava, Kotlářka Praha, Nuclears Třebíč, Patriots Liberec, 
SaBaT Praha, Technika Brno. Soutěž má plánovaný začátek na 
31.3., kdy se spolu utkají týmy Draků, poslední zápasy by se 
měly hrát 30.6. Hracími dny nejsou pouze víkendy, ale i všední 
dny, sledujte aktuální rozpis zde 
 

ROZHODCOVSKÁ KLINIKA  
Čtyři dny strávilo 38 rozhodčích ve společnosti kapacit z WBSC 
Gustavo Rodrigueze a CEB Freda van Groningen Schinkela. 
Vedle sledování videí, opakování teorie došlo samozřejmě i na 
praktickou výuku v tělocvičně a nakonec také na hřišti.  
Rozhodčí získali kromě certifikátů o úspěšném absolvování 
kliniky také nové jednotné uniformy. Jedná se ze strany ČBA o 
podporu stávajících rozhodčích (klinika, oblečení). Rozhodčí 
mají za povinnost v Extralize působit pouze v tomto oblečení.  
V rámci kliniky byl vyhlášen držitel ocenění ROZHODCOVSKÝ 
OBJEV ROKU, kterým se stal TOMÁŠ ŠPILAUER.  
 

 
 

ARMY TRIČKA BASEBALL CZECH 
Devět klubů – Blansko, Draci, Eagles, Choceň, Opava, Skokani, 
Tempo, Trutnov a Třebíč se zapojilo do prodeje triček Baseball 
Czech v army stylu. V těchto dnech kluby objednanou zásilku 
obdržely a budou je distribuovat mezi zájemce. Pokud byste 
měli i vy zájem o koupi trička za 250,- Kč a přispět tak do Fondu 
potřebným, sledujte webové stránky a stadiony uvedených 
klubů. 
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