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Přátelé, kamarádi, baseballisté, 
Nádherné počasí letošního podzimu nám všem umožnilo prodloužit si pobyt na našich 
milovaných hřištích. Nastala však doba zazimování našich sportovišť, odlehčených tréninků, 
přípravy zimní sezony a postupného přesunu do tělocvičen a hal. Mnoho klubů se raduje 
z dosažených výsledků, jiní z úspěšných náborů do řad nových hráčů a třeba i z příchodu 
nových posil do trenérských týmů. Nejen pro tyto nové posily je připraven již 3. ročník 
startovací RCC kliniky, která se uskuteční již 30.11. až 2.12.2018. Na více jak 100 začínajících 
trenérů a koučů mládežnických kategorií se již těší tým lektorů vedených Ríšou Kaniou. Více 
informací na   www.taborcernypotok.cz/rcc 
Nezadržitelně se však blíží i zimní období a s ním již 19. ročník jedné z největších evropských 
baseballových klinik. Horská baseballová klinika (HBK) je starší sestřička RCC, která 
letos dosáhne na krásných 19 let. Mnohé se za ty roky poměnilo, ale to, co zůstává zachováno, 
je již tradiční termín – třetí víkend v lednu,  

18. - 20. 1. 2019. 
Po výborných zkušenostech z minulého roku bude místem HBK opět lyžařské středisko 
KOUTY NAD DESNOU pod Červenohorským Sedlem. Hostit nás bude horský hotel 
DLOUHÉ STRÁNĚ*** s velice příjemným kongresovým zázemím a kapacitou až 500 míst. 
Opět nebudeme limitováni počtem míst a tím můžeme uvítat i rodinné příslušníky. Prosíme 
však o jejich registraci přes stránky HBK. Předejdeme tak zmatkům v rezervacích a 
ubytovávání. Předem za organizátory děkujeme. 
Velká kongresová místnost nám zajistí pohodlí a klid na náš program. Wellness, moderní 2-3 
lůžkové pokoje a výborná kuchyně je dalším pozitivem tohoto hotelu. Atraktivnost tohoto 
místa zvyšuje i blízkost nejdelších sjezdovek v Jeseníkách (od hotelu 200 m) i blízkost 
nádherného lyžařského areálu na Červenohorském Sedle (od hotelu 6 km). Zde si máte 
možnost užít opět sjezdovek i běžkařských tratí. 
Změna začátku HBK se naprosto osvědčila, a proto i letos začneme v pátek již od 14:00. 
Pokud budete chtít přijet dříve a užít si volný čas s rodinou, dejte vědět, ubytování zajistíme 
na základě vaší závazné objednávky. 
Cena HBK pro účastníka je 2 850,- Kč, tedy zůstává stejná jako minulý rok. V ceně je 
ubytování pá-ne, polopenze, pronájem kongresových místností, tričko HBK a účastnický 
poplatek. Obědy je možné přiobjednat na místě při ubytování za 120,- Kč. Rodinní příslušníci 
mají pobyt s polopenzí za 1 950,- Kč.  
Program HBK  
I v roce 2019 nás čekají na Horské trenérské klinice zajímavá česká a zahraniční  trenérská 
jména. Loni zářili speakři z Kuby, Slovenska a trenér mistrovských Draků Arnošt Nesňal (Trenér 



roku 2016). Letos jsou hlavními speakry Bill Holmberg, (MLB speaker pro nadhazovací 
program a zakladatel Italské akademie) a dva Kanaďané. Mike Griffin (hlavní reprezentační 
trenér mužů ČR, který se po 6 letech trénování našeho týmu poprvé osobně zúčastní největší 
české trenérské akce) a Shawn Bowman (specialista na pálení a middle infield, účastník World 
Baseball Classic 2009).  Curriculum vitae těchto trenérů ještě do Vánoc představíme. Vzhledem 
k těmto trenérským kapacitám jsem se nakonec s předním sportovním psychologem 
Michalem Šafářem, v současné době děkanem Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci, dohodli 
na přednáškách až na 20. výročí Horské v roce 2020. V programu budeme mít zařazeného i 
držitele ocenění Trenér roku 2017 Pavla Chadima, který zároveň bude mít tu čest kliniku v 
pátek 18.ledna ve 14:00 hodin svou přednáškou otevřít. Po mnoha letech, kdy se HBK hodně 
profilovala směrem k útočným aktivitám a pálení, bude letos hlavním tématem házení a 
nadhazování, prezentované Billem Holmbergem.   
Na Horské klinice samozřejmě nebude i letos chybět tradiční páteční Welcome party s 
oceněním trenérů, sobotní veletrh baseballových dodavatelů a nedělní tombola s dražbou 
pro nadaci BASEBALL CZECH, která přispívá nadaným sociálně slabým hráčům. 

Předem děkujeme za pomoc a dárky do této charitativní akce. 
Během listopadu uveřejníme na webových stránkách HBK program kliniky a budeme se těšit 
na setkání s vámi 
 
BASEBALLOVÝ VELETRH DODAVATELŮ 
Po velice dobrých zkušenostech z minulé kliniky budeme nadále zvát na HBK dodavatele 
baseballového vybavení a dáme vám možnost objednat nebo přímo nakoupit vybavení do 
vašich klubů. Myšlenku malého baseballového veletrhu budeme držet i v následujících letech. 
 
Informace o přihláškách a způsobu placení naleznete během příštího týdne na stránkách 
www.taborcernypotok.cz/hbk.  
A co říci závěrem? Dobrá nálada, vůle sdílet vše nové z baseballových vědomostí a 
dovedností a nádherný pocit sounáležitosti s velkou baseballovou rodinou bylo vždy 
největší devizou této již 19 let probíhající HORSKÉ BASEBALLOVÉ KLINIKY.  
 
 
MOC SE NA VÁS TĚŠÍME! 
Za pořadatele vás zdraví Roman Lipavský     
 


