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PARLAMENT 2019 
V sobotu 12.1.2019 se v tradičním místě Paspova sálu uskuteční 
volební jednání Parlamentu ČBA. Začátek jednání je stanoven 
na 10:00 hod. Parlament je volební, volit se na následující 
pozice: 

předseda 
místopředseda pro mezinárodní oblast 

místopředseda pro řízení soutěží 
člen pro rozvoj 

člen pro marketing a finance 
kontrolní komise 

 

Předsedové oddílů, regionů a komisí obdrželi emailem 
pozvánku, seznam kandidátů (více zde) a také rozpočet za rok 
2018 k 20.12.2018. Ve středu 9.1. obdrží účastníci Parlamentu 
přehled počtu hlasů jednotlivých oddílů k hlasování a volbě 
nového vedení a další upřesňující informace. 
Na Parlamentu budeme mít připraveny k předání všem oddílům 
baseballová pravidla pro rok 2019 a také Ročenku Český 
baseball za rok 2018, DVD se zápasy ze Super6 a Czech Series. 
 
BASEBALL CZECH GALA 

Ostrava bude hostit další ročník BASEBALL 
CZECH GALA spojený tradičně s předáváním cen 
nejlepším hráčům Extraligy. Můžete očekávat i 
nového člena Síně slávy a znovu obnovenou cenu 
Fair play. Mezi diváky budou rovněž reprezentanti 

ČR, kteří mají o víkendu v Brně a v Ostravě soustředění. 
Přítomni budou také reprezentační trenéři Mike Griffin a Corey 
Lee, dále Bill Holmberg, který nám pomáhá s programem PRO. 
Pozvánku obdrželi předsedové všech oddílů ČBA. Předávat ceny 
budou zástupci České unie sportu, Českého olympijského 
výboru, Statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.  
Moderátorem večera bude opět Petr Svěcený. Celou akci 
připravujeme s Arrows Ostrava a bude se konat v netradičním 
prostředí kinosálu. Chybět nebude ani Česká televize, takže ti, 
kteří nebudou přítomni, se mohou těšit na záznam z celého 
Galavečera. 
 
REPREZENTACE ŽEN 
V roce 2019 bude mít na ME ve Francii 
premiéru ženská baseballová repre-
zentace. Výběry do jejího prvního celku se 
uskuteční v neděli 13.1.2019 v tréninkové 
hale Tempo Praha od 11:00 do cca 15:00 hod. 
Další informace zde 
Přihlášky posílejte do 11.1.2019 na email jbenes@eagles.cz 
 
REPREZENTACE MUŽŮ - soustředění 
Třetí lednový víkend bude kromě Horské kliniky a Gala také 
prvním reprezentačním srazem mužské repre v roce 2019. Mike 
Griffin a Corey Lee přiletí do ČR ve čtvrtek 17.1. Tréninkových 
jednotek bude celkem pět – v Praze na Tempu, v Brně na MBS, 
v Ostravě, v Brně na Hroších a opět v Praze na Tempu. Hráči se 
mohou těšit na fyzické testy a tréninky rozdělené pro polaře, 
pálkaře a nadhazovače.  
Letošní sezóna začíná brzy, již v březnu odlétá tým do Arizony, 
kde proběhne tradiční Spring training.  
 

  FOND POTŘEBNÝM 
Od roku 2012 funguje Fond potřebným, který ve svých 
začátcích přispíval reprezentantům na letenky při výjezdech na 
MS, a od roku 2016 cílí svou pomoc adresně hráčům ze 
sociálně slabšího prostředí. Prostředky čerpá z dražeb na 
Horské klinice a nyní také na Rookie Coach Clinic, z prodeje 
na eshopu ČBA, z prodeje triček BASEBALL CZECH a také díky 
všem, kteří Fondu poskytují finanční prostředky formou daru. 
Za 7 let bylo tak vybráno téměř 750000,- Kč. Více zde 
Projekt pokračuje také v roce 2019, kdy víme, že už nyní 
máme k dispozici 141000,- Kč. Žádosti je možné posílat do 
konce února na email votinska@baseball.cz. 
 
ANKETY 2018 
Trenéři a rozhodčí znají trojice nominovaných na jednotlivé 
ankety za rok 2018. 
Trenér roku: Boris Bokaj, Daniel Krejčiřík, Filip Procházka 
Trenérský objev roku: Radovan Bušovský, Martin Kotačka, 
Jiří Šiman 
Dlouholetý trenérský přínos: Zdeněk Josefus, Václav 
Voják, Miroslav Vojtíšek 
Rozhodčí roku: František Přibyl, Marek Vičar, Zdeněk Židek 
Rozhodcovský objev roku: David Chalupa, Filip Havlík, 
Zdeněk Židek 
 
ŠKOLENÍ ZAPISOVATELŮ 2019 
Komise Scorerů ČSA ve spolupráci se ZK ČBA opět vyhlašuje 
termíny pro školení zapisovatelů 2019. Přihlášky jsou 
přijímány přes datovou komunikaci ČBA. Kurz se uskuteční při 
minimálním počtu 8 platících účastníků, nelze platit hotově na 
místě. 
Extraliga: 
9.-10.2. – Most; 16.-17.2. – Praha Strahov; 2.-3.3. - Brno 
Standard: 
9.2. – Brno, 17.2. – Praha Strahov, 9.3. – Hluboká 
Další podrobnosti najdete zde 
 
TRENÉRSKÁ ŠKOLENÍ 2019 
PŘIPOMÍNÁME! V únoru proběhne ve dnech 22.-24.2. v Brně 
v areálu Hrochů Brno školení baseballové specializace. 
K dnešnímu dni evidujeme celkem 17 zájemců. Platby ve výši 
2300,- Kč již můžete posílat na účet ČBA. Další zájemci se 
mohou hlásit na email votinska@baseball.cz do 12.2.2019. 
Podrobnosti najdete zde 
Dále PŘIPOMÍNÁME termíny školení všeobecné specializace, 
které organizují FTVS UK, VOŠ ČUS a TMS ČOV. Více zde 
 
HORSKÁ KLINIKA 2019 
Další, již 19. ročník tradiční HORSKÉ KLINIKY se koná 18.-
20.1.2019 v Koutech nad Desnou. Zájemci se mohou hlásit 
ještě do středy 9.1.2019, platbu je nutné uskutečnit do 
10.1.2019. 
Hlavními speakry budou letos Bill Holmberg 
a trenér repre mužů Mike Griffin. Chybět 
nebude ani tradiční vyhlášení trenérských 
anket a dražba ve prospěch Fondu 
potřebným. Více info zde 
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