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PARLAMENT 2019 – nový VV ČBA 
V sobotu 12.1.2019 proběhl volební Parlament, kterého se 
zúčastnilo přes 90% delegátů s hlasem rozhodujícím. Mezi 
kandidáty se tak rozdělovalo celkem 87 hlasů. 
Delegáti si nejdříve vyslechli pozdrav předsedy ČSA p. Gabriela 
Waage, dále zhodnocení práce VV ČBA za rok 2018 a také 
schválili rozpočet za rok 2018 a Zprávu Kontrolní komise ČBA. 
V samotných volbách byl zvolen následující nový Výkonný 
výbor: 
předseda – PETR DITRICH 
místopředseda pro mezinárodní oblast – BOHUMIL BÍLEK 
místopředseda pro řízení soutěží – TOMÁŠ OVESNÝ 
člen pro rozvoj – ONDŘEJ KONVALINKA 
člen pro marketing a finance – VLADIMÍR RICHTER 
kontrolní komise – BOHUSLAV ROLL (předseda), VLADIMÍR 
KVAČA, MIROSLAV MIKŠ 
Nový VV projednal první náležitosti hned po skončení Parla-
mentu a další schůzku má naplánovánu při Gala v Ostravě. 
 
POHÁRY CEB 
Arrows Ostrava a Draci Brno znají své soupeře v evropských 
pohárech, které se hrají začátkem června v Bologni resp. v Brně. 
Champions Cup 
4.-8.6.2019, Bologna (Itálie) 
Účastníci: Curacao Neptunus, L&D Amsterdam, Fortitudo 
Bologna, A.S.D. Rimini, Bonn Capitals, Rouen Huskies, Deurne 
Spartans, Arrows Ostrava 
Jedná se o tradiční účastníky této soutěže. Vítězství obhajují 
holandští Neptunus, Draci získali v roce 2018 5. příčku 
CEB Cup 
5.-9.6.2019, Brno (Česko) 
Účastníci: Heidenheim Heidekoepfe, Valencia Astros, Zurich 
Challengers, Montigny Cougars, KNTU Kropivnytsky, Minsk, 
Vindija Varazdin, Draci Brno 
V roce 2018 zvítězili v Ostravě belgičtí Borgerhout Squirrels, 
druzí byli Bonn Capitals a domácí tým skončil bronzový. 
 
BASEBALL CZECH GALA 
Ostravský baseballový BASEBALL CZECH GALA se nezadržitelně 
blíží. Již nyní máme potvrzeno na 300 hostů, kteří se mohou 
těšit na promítání hraného dokumentu „Snem proti šedi“, 
vyhlášení cen za Extraligu, rozhodčího roku, trenérských anket, 
držitele Ceny Fair play a nového člena Síně slávy. Mezi 
pozvanými hosty jsou např. členka Klubu olympioniků 
gymnastka Adolfína Táčová, atletka Jana Slaninová a Vítězslav 
Řehulka, farář římskokatolické církve. Pozvání přijali také 
představitelé HZS, Policie, Armády a města, kteří s Arrows 
spolupracují na jejich akcích pro diváky. 
Moderátorem večera je Petr Svěcený, přítomni by měli být herci 
z filmu, ale také reprezentanti ČR, členové Síně slávy a další 
významní hosté. 
 
CENA KR ČBA 
Jako první z plánovaných udělovaných cen zveřejňujeme tu, 
která byla udělena poprvé. Cenu Komise rozhodčích ČBA za rok 
2018 získal ROSTISLAV VEDLICH. Rosťa byl aktivním 
účastníkem baseballového hnutí – působil zejména jako 
rozhodčí, ale věnoval se rovněž školení rozhodcovských nováčků 
a aktivně se zapojoval jako technický komisař na mládežnických 
turnajích. Více zde  

 

  KONGRES CEB 
Ve dnech 2.-3.2. se v Aténách uskuteční Kongres Evropské 
baseballové federace. Ještě předtím, ve čtvrtek 31.1. se koná 
zasedání VV CEB, kde bude přítomen předseda ČBA Petr 
Ditrich, který je zároveň místopředsedou CEB. Na Kongresu se 
kromě standardní agendy bude probírat založení společné 
federace WBSC Europe, ME žáků v Třebíči a jeho formát, ME 
žen ve Francii a jeho přesné datum, Baseball5, termínová 
listina po vyhlášení OH kvalifikace a udělení individuální cen 
CEB. 
ČR bude poprvé reprezentovat Bohumil Bílek jako 
místopředseda ČBA, přítomen bude také František Přibyl. 
Jaroslav Míka bude na místě jako zástupce technické komise 
CEB. 
Naše delegace má již nyní naplánována jednání s WBSC, 
organizací Little League a zástupci MLB. 
 
EVROPSKÉ ŠAMPIONÁTY 2019 V ČR 
Česká republika bude v roce 2019 hostit dvě Mistrovství 
Evropy. Hráči kategorie U23 se utkají v Praze a naši nejmenší 
budou hrát v Třebíči. 
ME U23 budou hostit pražské týmy, 
zejména Eagles a Tempo. Zde už známe 
rozlosování 8 účastníků do skupin. Češi 
obhajují stříbro, Nizozemsko zlato a 
trochu překvapivý bronz z Brna 2017 pak 
Belgie.  
Skupina A: Nizozemsko, Španělsko, 
Německo, Rusko 
Skupina B: Česko, Belgie, Francie, Chorvatsko 
Turnaj začíná zápasy ve skupinách ve středu 7.8. a končí 
medailovými utkáními v neděli 11.8.2019. 
ME U12 se bude konat stejně jako v roce 2017 v Třebíči. CEB 
přidělila pořadatelství do České republiky začátkem ledna. 
Turnaj se hraje 1.-7.7.2019 a věříme, že domácí prostředí 
přijde našim mladým reprezentantům vhod. Turnaj bude 
přípravou na MS, které se hraje 26.7.-4.8. na Tchaj-wanu. 
O jeho formátu a počtu účastníků se bude rozhodovat na 
Kongresu CEB začátkem února. 
 
REGIONÁLNÍ ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH 
KR ČBA ve spolupráci s regiony stanovila termíny školení 
regionálních rozhodčích.  
Zájemci se mohou hlásit regionálním koordinátorům tedy 
Ondřeji Benešovi, Karlu Jakschovi, Tomáši Špilauerovi a Pavlu 
Podhájeckému. 
Region JIH – 9.3.2019 – areál Hroši Brno 
Region SZ – 3.3.2019 – Eagles Praha 
Region JZ – 24.3.2019 – Plzeň 
Region SV – 10.2.2019 – Blesk Jablonec 
 
SOUSTŘEDĚNÍ PROGRAM PRO 
Ve středu a ve čtvrtek proběhla v Brně na Tauferových kolejích 
dvě soustředění Programu PRO. Ve středu dostali prostor tzv. 
starší hráči, tedy ročníky 2000-2004.  
Ve čtvrtek pak další várku tréninků absolvovali hráči, kteří mají 
již dvě tato soustředění za sebou, tedy nadhazovači ročníků 
2005 a 2006, vesměs bývalí žákovští reprezentanti. Trenérské 
zázemí je stejné jako na předchozích akcích – tedy Bill 
Holmberg, Pavel Chadim, Tomáš Duffek, David Winkler a fyzio 
Iva Whitten. 
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