Zpráva Výkonného výboru ČBA o činnosti za rok 2010
Váţení přátelé,
předkládáme Vám Zprávu o činnosti za rok 2010, která vychází ze zhodnocení uplynulého roku členy Výkonného
výboru ČBA (dále jen VV ČBA). Stejně jako v předešlých letech je rozdělena do těchto částí:
1) Česká baseballová asociace
2) Ekonomika
3) Domácí soutěţe
4) Mezinárodní soutěţe
5) Rozvoj
6) Celkové hodnocení
Stejná struktura zprávy Vám dává moţnost porovnat jednotlivé roky. Zprávu, tak jako vţdy, doplňuje Ročenka
„Český baseball 2010“. Na jednání Parlamentu budou předneseny členy VV ČBA ústní komentáře.
1. ČBA
A) vnitřní struktura (VV, komise, sekretariát)
VV ČBA se zatím sešel v roce 2010 celkem 7x. Pracoval v nezměněném sloţení: Petr Ditrich (předseda), Radim
Kepák (místopředseda pro mezinárodní styk), Robert Dvořák (místopředseda pro řízení soutěţí), Pavel Chadim
(místopředseda pro rozvoj) a David Šťastný (hospodář). VV ČBA vycházel ze Strategie ČBA do roku 2010,
usnesení Parlamentu, plánu činnosti, hlavních úkolů a rozpočtu.
Sekretariát pracoval ve sloţení Petr Ditrich (předseda), František Přibyl (výkonný ředitel) a Evţenie Votinská
(sekretářka). Lucie Čubíková pracovala především na velkých mezinárodních akcích. Činnost sekretariátu
hodnotíme jako stabilizovanou, omezení úvazků by se nemělo navenek projevit.
Odborné komise pracovaly v roce 2010 ve sloţení:
STK - Robert Dvořák (předseda), Milan Prokop, Vladimír Chlup.
Vzhledem k charakteru činnosti řeší problémy operativně, zvláště během sezóny je to nejzaměstnanější komise.
Činnost této komise má vysoký standard. Během soutěţní sezóny je jako jediná v kaţdodenní činnosti. Nelze
vyhovět všem, ale většina rozhodnutí je v souladu s poţadavky jednotlivých aktérů.
Komise rozvoje a mládeţe (dříve Komise rozvoje)
Práce v Komisi rozvoje a mládeţe je náročná a dynamická, coţ se v minulosti projevovalo v četných změnách ve
sloţení pracovního týmu. V roce 2010 pracovala komise v tomto sloţení: Pavel Chadim (předseda), Tomáš
Mertlík, Pavel Jozek, Ingrid Tabačková, Ondřej Konvalinka, Jan Drábek, Jiří Šiman, Milan Dţurban, Filip
Procházka a Michal Hanuš.
Trenérsko-metodická komise
V TMK k ţádné změně nedošlo a pracovala ve sloţení: Zdeněk Josefus (předseda), Arnošt Nesňal, Pavel
Chadim, Richard Kania a Jan Maštalíř. Komise zejména zajišťovala vzdělávání trenérů. Vlajkovou lodí komise
zůstává Horská klinika, jejíţ desáté výročí jsme letos oslavili.
Disciplinární komise
Ivo Müller (předseda), Zbyněk Kasal, David Fiala
Jako kaţdoročně měla tato komise více práce neţ bychom si přáli, ale to rozhodně není problém komise. Ta
naopak pracovala velmi dobře. I letos jsme obdrţeli zprávu komise, která mapuje aktivity v disciplinárních
řízeních.
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Legislativní a přestupní komise:
Jiří Votinský (předseda), Zbyněk Kasal a Robert Scigiel
Komise má za sebou druhý rok funkčnosti a i v tomto roce činnosti byla více oslovována během roku. V roce
2010 byla v neustálém vytíţení především v souvislosti s přestupy. Komise zapracovává kaţdoroční změny do
legislativy.
Komise rozhodčích:
Pavel Brychta (předseda), David Kulhánek a František Přibyl
Komise se sešla jedenkrát a to při Mistrovství Evropy do 21 let v Brně. Komise zorganizovala školení rozhodčích
III. třídy (březen, Praha). Vrcholem v mezinárodní činnosti byla organizace prestiţní kliniky JEEC v Praze.
Komise řešila ve spolupráci s STK i podněty od oddílů uvedené ve zprávách o utkáních. Na pozici koordinátora
rozhodčích, který měl na starosti operativní změny, byl Jiří Kroupa. Komise kaţdoročně zasílá VV přehlednou
zprávu o její celkové činnosti.
Komise akademického baseballu:
Petr Ditrich (předseda), Petr Kadlec, Jiří Votinský, Zdeněk Josefus
Komise moc práce neměla. V nabitém termínovém kalendáři se nenašlo místo na akademické MR. Proběhly
oslavy 100 let univerzitního sportu, kde byl baseball velmi důstojně prezentován. Pro termínovou kolizi a
nedostatek financí jsme nevyslali druţstvo na Akademické MS do Japonska. Právě v mezinárodních akcích
vidíme moţnost rozvoje, jedná se o AMS 2012 na Tchaj-wanu a především Univerziádu v roce 2013 v Koreji.
Lékařská komise
Filip Hudeček (předseda), Ladislav Kindl, Martin Mohyla
Lékařská komise má za sebou druhý rok činnosti. Většinu dlouhodobých úkolů se podařilo splnit. Hlavním
tématem se stalo zlepšení povědomí baseballové veřejnosti o regionálních ambulancích, podpora regenerace a
péče o přetíţené hráče. Ochrana nadhazovačů.
Kontrolní komise
Komise volená parlamentem ČBA ve sloţení Bohuslav Roll (předseda), Miroslav Mikš, Vladimír Kvača. Komise
uskutečnila dvě finanční kontroly na sekretariátu ČBA a čtyři kontroly na sportovních akcích pořádaných svazem.
Nám jí nepřísluší hodnotit a její zpráva je samostatnou přílohou.
Oblastní pracoviště
Jsou vedena oblastními výbory ČBA, které řeší problémy regionu. Plně funguje oblast jihomoravská, praţská,
jihozápadní a severomoravská. Ostatní tři oblasti (střední Čechy, východní Čechy a severní Čechy)
jsou rozvojové a mají činnost výrazně omezenu malým počtem oddílů. Naopak probíhají úvahy o vyčlenění
oblasti Vysočina z nejsilnější jihomoravské oblasti. Stejně tak se projednávala moţnost sloučení některých
oblastí. Povaţujeme to za úkol do budoucna, ale chceme postupovat ve shodě s regiony.
B) Legislativa, komunikace (Zpravodaj, Internet, Ročenka)
Legislativní normy ČBA jsou zpracovány v přehledném sešitu a jsou základní pomůckou ve vztahu člen - klub asociace. Všechny připomínky byly posouzeny komisemi a z velké části budou zapracovány do nové verze pro
rok 2011. Na stránce www.baseball.cz se objevují informace a zajímavosti takřka denně. Ročenka 2010 je
připravena v tištěné podobě k distribuci na Parlamentu.
C) Spolupracující organizace:
České (ČSTV, MŠMT, ČOV, samospráva)
Vztahy s ČSTV jsou velmi pozitivní. Předseda ČBA byl zvolen do VV ČSTV. Hlavním tématem v této organizaci
je nadále finanční situace především v souvislosti s odvody Sazky, které se sniţují a pro řadu jiných subjektů ve
sportu je situace neřešitelná, coţ vyvolává velké napětí. Máme zastoupení v komisi pro členskou základnu ČSTV
(František Přibyl) a máme předsednictví v Komisi pro soutěţe (Petr Ditrich). Investice MŠMT ČR se uplatnily
v Třebíči. Překvapivě je baseballových projektů poměrně málo a tak se nepodařilo pro investiční nepřipravenost
začlenit projekty MBL (Hroši Brno) a Techniky. Zde je velký prostor pro rok 2012.
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MŠMT chápe postavení baseballu jako světového sportu. I přes vyřazení z programu OH se podařilo udrţet
financování v rozumných mezích. Pokles je ale viditelný. Vyřazení z programu OH však znamenalo automatické
ukončení finanční podpory ze strany ČOV. Úspěchem je zařazení baseballu do programu V. LODM v Olomouci a
Prostějově.
I proto je nutné stále větší pozornost věnovat jednáním s místními orgány, vstupovat do grantů všech typů a
ucházet se o pořadatelství významných akcí i z celostátní úrovně. Dobrým příkladem se stalo Brno, kde se daří
pořádat kaţdoročně vrcholné akce. Rovněţ pak přístup Hluboké nad Vltavou a Zlivi k pořadatelství ME ţáků.
Mládeţnické programy musíme kromě baseballu orientovat na obecnou prospěšnost sportu jako náplně volného
času a prevence negativních jevů.
Mezinárodní (IBAF, CEB, MLB):
Pro mezinárodní organizace IBAF a CEB byl letošní rok prvním rokem bez naděje na OH a rokem hledání. IBAF
vykročila cestou ke spolupráci s MLB. CEB přešlapuje na místě a stále hledá vítr do plachet.
Klíčovou akcí bylo ME do 21 let v Brně, které se po všech stránkách vydařilo. Druhou významnou akcí bylo ME
ţáků v Hluboké a ve Zlivi, třetí pak pohár CEB v Brně.
Dobrý vztah s Major League Baseball jsme potvrdili účastí na MLBI Academy v Itálii, kam bylo vybráno 10 hráčů
z ČR. Tradičně pokračoval program „Envoy Coach“. Počet draftovaných hráčů vypovídá pozitivně o našich
mládeţnických programech. V mezinárodních jednáních jsme velice úspěšní, coţ se projevilo naším zařazením
na světové akce MS juniorů a Interkontinentální pohár, kam jsme se na základě výsledků nekvalifikovali.
V závěru roku probíhají jednání o dalších akcích, včetně WBC.
2. EKONOMIKA
A) Příjmy (Sazka, MŠMT, ČOV, příspěvky, partneři)
Z předloţeného rozpočtu je vidět, ţe se nám podařilo rozpočet v příjmové části naplnit ke konci října na
11 341 238,-Kč, tedy výrazně překročit plán. Bohuţel většina zdrojů je do budoucna velmi silně ohroţena.
Situace Sazky je všeobecně známá. MŠMT ČR vytváří s novou vládou novou koncepci. ČOV jiţ určitě přispívat
nebude. Zpětné platby nemají faktický vliv, protoţe uţ podle názvu financují jenom jednotlivé akce. Příspěvky
z podnikatelské sféry tyto případné výpadky nemohou nahradit. Být na olympijských hrách, tak bychom měli
minimálně o 2 miliony více.
Na vlastním jednání Parlamentu bude předloţen předpoklad čerpání do konce roku s jasným slibem, ţe
rozpočet jako celek bude v roce 2010 dodrţen.
B) Výdaje
Čerpání financí se řídilo rozpočtem. Celková částka 11 691 639,- Kč překračuje rozpočet ve vazbě na navýšení
příjmů. Hlavní rozdíl na výdajové stránce je na ME do 21 let, který je kryt navýšením v příjmech. Jediným
nedořešeným bodem zůstává spor o platbu tribun, kde jsme dosáhli dílčího úspěchu, kdyţ byl spor přesunut do
Prahy. Stejně jako u příjmů zde platí slib, ţe do konce roku bude rozpočet jako celek dodrţen.
Účetní evidence je vedena jak sekretariátem ČBA (jednoduché účetnictví), tak finančním oddělením ČSTV
(podvojné účetnictví). Problémem je rozdílná metodika i účetní osnova ČSTV (dělení podle typu výdajů) a ČBA
(dělení podle akcí). Limitujícím faktorem při rozhodování o struktuře výdajů je přísná účelovost téměř všech
získaných příjmů.
C) Společnost Baseball s.r.o.
Společnost je provozována v nejtěsnější součinnosti s asociací. Její finanční situace je dlouhodobě negativně
ovlivněna nezaplacením závazku společností JMA. Předpokladem je, ţe do konce kalendářního roku budou
vztahy mezi ČBA a Baseball s.r.o. vyrovnané.
D) Sponzoři a partneři
Podařilo se udrţet materiálovou a barterovou podporu v podobném rozsahu, především v oblasti materiálu (TOV
Productions). Ekonomicky výhodný byl letošní model reprezentace, který kopíruje program Draků.
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E) Celková situace
V roce 2010 jsme plánovali hospodařit s plánovaným schodkovým rozpočetem. I kdyţ budeme hospodařit lépe,
neţ předpokládal plán, nelze pominout fakt, ţe jsme výrazně odčerpali naše zdroje a čerpáme z rezervy.
Finanční zvyklosti jsme schopni udrţet ještě v roce 2011, ale do nekonečna to rozhodně nepůjde. Musíme tedy
uvést v ţivot alespoň část úsporných programů. Na druhou stranu jsme je avizovali uţ od roku 2009. To ale
neznamená, ţe budou méně bolet, ale nejsme na olympijských hrách a je celosvětová krize.
3. DOMÁCÍ SOUTĚŢE (podrobnosti v ročence v kapitole Domácí soutěţe str. 4-104)
A) Muţi
Extraliga
Proběhl osmnáctý ročník naší nejvyšší seniorské soutěţe. Soutěţ se odehrála opět jako dlouhodobá, kaţdý tým
sehrál v základní části 28 zápasů. Poté následovala vyřazovací část v podobě play-off. Play-off vyvrcholilo
finálovou sérií, kde AVG Draci Brno potvrdili své dominantní postavení a po vítězství nad Technikou Brno 3:2 na
zápasy získali jiţ šestnáctý titul v řadě! Nutno podotknout, ţe se hrála vyrovnaná série a o vítězi rozhodl aţ
poslední pátý zápas. Baráţ o Extraligu se hrála opět systémem play-off, druţstva Skokanů Olomouc a Arrows
Ostrava potvrdila svou pozici mezi baseballovou špičkou v ČR. Ale průběh těchto sérií byl velmi vyrovnaný a
potvrdil sbliţování obou soutěţí.
Českomoravská liga
Národní ligu hrálo celkem dvanáct týmů, letos se hrálo nově dvoukolově kaţdý s kaţdým. V základní části sehrál
kaţdý 22 zápasů. Po ní se na prvních místech umístily oddíly Blesk Jablonec, Black Hill Blansko a Tempo Titans
Praha. Moţnost zahrát si baráţ o postup do Extraligy získali po vyřazovacích zápasech Blesk Jablonec a Tempo
Titans Praha. V zápasech o celkové umístění se střetlo 8 týmů. Celkovým vítězem ČML se stal Blesk Jablonec.
Z ČML sestupují Lokomotiva Louny a Skokani Olomouc B, kteří neuspěli v baráţi o ČML. Novými účastníky ČML
v roce 2011 budou oddíly Eagles Praha B a AVG Draci Brno B.
Oblastní přebory
Dlouhodobé oblastní soutěţe muţů se hrály v pěti oblastech. V baráţi o postup do ČML se střetli nakonec
vítězové tří z nich, a to Eagles Praha B, AVG Draci Brno B, BK Snails Orlová. Zbývajícími dvěma vítězi
oblastních přeborů se stali Sokol Hluboká B a SB Svoboda nad Úpou.
Český pohár
ČBP hrálo 24 druţstev a měl standardní úroveň, ke které přispělo i pět týmů ze Slovenska. Finále se hrálo opět
systémem Final Four v Brně na MBS a Kraví hoře. Nově byl v této soutěţi aplikován systém na dvě prohry.
Turnaj byl narušen nepřízní počasí a tak se poslední zápasy dohrávaly v týdnu. V dramatickém finále vyhráli AVG
Draci Brno nad Technikou Brno těsně 4:2 aţ ve 12. směně.
Náš dík patří všem klubům za přípravu kvalitních hráčů, všem trenérům a rozhodčím, kteří přispěli k dobré úrovni
soutěţí.
B) Mládeţ
Juniorské Extraligy se letos zúčastnilo pouze 6 týmů. Titul získali hráči Eagles Praha, kteří ve finále přehráli
AVG Draky Brno 2:1 na zápasy. Na třetím místě se umístilo Black Hill Blansko.
ČBP juniorů (pořadatel: AVG Draci Brno), pořadí: 1. AVG Draci Brno, 2. Eagles Praha, 3. Black Hill Blansko.
MČR kadetů (pořadatel: Arrows Ostrava), pořadí 1. Eagles Praha, 2. Kotlářku Praha, 3. Arrows Ostrava.
ČBP kadetů (pořadatel: Black Hill Blansko), pořadí: 1. Eagles Praha, 2. AVG Draci Brno, 3. Kotlářka Praha.
MČR mladších kadetů (pořadatel Eagles Praha), pořadí: 1. Arrows Ostrava, 2. AVG Draci Brno, 3. SK Kotlářka
Praha. Pro ostravské byl titul premiérovým v této věkové kategorii.
ČBP mladších kadetů (pořadatelé: Sokol Hluboká, Tygři Zliv), pořadí: 1. AVG Draci Brno, 2. Arrows Ostrava, 3.
SK Kotlářka Praha.
MČR ţáků (pořadatel: Eagles Praha), pořadí 1. Eagles Praha, 2. Arrows Ostrava, 3. AVG Draci Brno.
ČBP ţáků (pořadatel: Lokomotiva Louny), pořadí: 1. AVG Draci Brno, 2. Technika Brno, 3. Arrows Ostrava.
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OPEN MČR mladších ţáků (pořadatel: Angels České Budějovice) se zúčastnilo rekordních 13 účastníků.
Umístění bylo následující: 1. Pipas Brno, 2. AVG Draci Brno, 3. Třebíč Nuclears. První titul v historii pro Pipas
Brno.
OPEN ČBP (Coach Ball) mladších ţáků (pořadatelé: Sparks Mladé Buky, Rytíři Trutnov), zde bojovalo o
medaile celkem 11 týmů. Pořadí: 1. AVG Draci Brno, 2. Pipas Brno, 3. Eagles Praha.
OPEN ČBP mladších ţáků do 8 let (pořadatel: AVG Draci Brno), ve druhém ročníků sešlo celkem 7 týmů a
pořadí bylo následující: 1. SaBaT Praha, 2. AVG Draci Brno, 3. Pelicans Bučovice.
Letošní zajímavostí například také je, ţe na jaře dominantním Drakům se získané pozice a umístění z ČBP
mládeţe na podzim jiţ nepodařilo v jednotlivých kategoriích zopakovat. O to větší výzva je určitě čeká v příštím
roce.
Na závěr této kapitoly bychom rádi poděkovali všem klubovým trenérům za jejich náročnou celoroční práci. Všem
rozhodčím, technickým komisařům, zapisovatelům, hráčům a rodičům!
4. MEZINÁRODNÍ SOUTĚŢE
Reprezentace
(podrobné výsledky a statistiky jsou uvedeny v ročence v kapitole Mezinárodní soutěţe str. 114-128 )
Muţi (soustředění, Italský baseballový týden, ME, Interkontinentální pohár)
Arnošt Nesňal, Radek Procházka, Gregory Mc Carthy, Jan Rubeš, Patrik Ahearne, Martin Mohyla a Přemysl Ţák.
Tento rok byl především rokem ME 2010. Tomu odpovídal i hráčský kádr. ME se uskutečnilo po třech letech,
hrálo se bez profesionálních hráčů, ale naopak za účasti mnoha hráčů narozených mimo Evropu. Zaznamenali
jsme vyrovnanou bilanci tři vítězství a tři poráţky. Zajistili jsme si přímý postup na ME v roce 2012. Ambice jsme
měli na finálovou šestku, kde jsme na úkor Francie mohli být.
Italský baseballový týden byl ideálním typem přípravy. Porazili jsme dvakrát Švédsko a prohráli s Itálií a
Španělskem. Někteří hráči si ještě zahráli i na PBT.
Na Interkontinentální pohár bylo druţstvo sestaveno na ose realizačního týmu do 21 let, tedy Pavel Chadim,
David Winkler, Filip Hudeček a Ján Jablonka. Příleţitost dostalo více mladých hráčů. Přesto jsme na Tchaj-wanu
zanechali skvělý dojem a polepšili si v ţebříčku IBAF. Celkové osmé místo je skvělé a bude zapsáno do
historických tabulek. Cenné je poznání, ţe se přibliţujeme světové špičce, rozdílem jsme prohráli pouze s Kubou.
Tým do 21 let (PBT, série s Holandskem, ME)
Pavel Chadim, Richard Dvořák, David Winkler, Mike Griffin, Tomáš Svoboda a Filip Hudeček
Tým se připravoval v Holandsku a na PBT. Na PBT mu chyběl jeden bod k postupu do finále, ale celkové třetí
místo napovědělo hodně o ambicích tohoto týmu. Vrcholem úsilí se stalo nezapomenutelné ME v Brně, kde jsme
postupně ve skupině porazili Francií, Slovensko, Itálii a Rusko. Ve finále jsme opět byli lepší neţ Rusové a
zaslouţeně oslavili evropský titul. První v této věkové kategorii. Jedná se určitě o jeden z největších úspěchů
našeho baseballu v celé historii, ne-li vůbec největší.
Junioři (PBT, MS, akademie)
Zdeněk Josefus, Vít Dočkal, Tomáš Ovesný a Ladislav Kindl
Narychlo sestavený tým na základě činnosti Akademií se v Kanadě představil dobrou hrou. Odehrál řadu
skvělých utkání a jediné co chybělo, bylo vítězství.
Příprava bez rozpočtu
Kadeti (TON v Bratislavě, ME v Holandsku)
Jiří Kotek, Vladimír Chlup, Martin Bohoněk a Jaroslav Krejčíř
Tým měl přípravu jenom v ČR a na Slovensku, kde odehrál turnaj Olympijských nadějí. Na vlastním ME však
předvedl velmi jistý výkon, jednoznačně postoupil ze skupiny z prvního místa. V semifinále porazil Itálii a nestačil
jenom na domácí Holandsko. Stříbro má pěkný lesk a zajišťuje postup na MS v roce 2011.
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Ţáci (ME, Little League)
Petr Aubrecht, Václav Voják, Karel Vohánka, Ondřej Konvalinka, Petr Švec.
Ţáci na ME dominovali ve skupině i v semifinále. Poráţka ve finále s tradičním soupeřem (Rusko) byla
zklamáním, ale zaslouţená. Celkově se turnaj na jihu Čech vydařil.
Kvalifikační turnaj Little League vyhrál výběr jihomoravské oblasti a reprezentoval nás na Little League turnaji
v Kutně. Zde se dostal aţ do finálových bojů a obsadil třetí příčku.
Rozhodčí, zapisovatelé a techničtí komisaři
Mezinárodní rozhodčí jsou kaţdoročně nasazováni technickou komisí CEB a IBAF.
Mezinárodními rozhodčími v tomto roce byli: Tomáš Adamec, Tomáš Černý, Miroslav Kaigl, Jiří Kroupa, David
Kulhánek, Jaroslav Prokop, Vladimír Richter, Martin Vlček a Martin Souček. Rovněţ naši techničtí komisaři
Bohumil Bílek, Jaroslav Míka, Pavel Brychta a Tomáš Adamec se zapojili do mezinárodních soutěţí. Do
zapisovatelské elity pak Petr Pros a Michaela Hanzlíková.
Všem hráčům, oddílovým trenérům, realizačním týmům a mezinárodním rozhodčím patří uznání za reprezentaci
České republiky i ČBA.
V této kapitole nesmí chybět zmínka o pořadatelství prestiţní rozhodcovské kliniky, kterou ČBA letos pořádala ve
spolupráci s JEEC (Jim Evans Europen Classic). Pořadatelství kliniky bylo rozsahem činností zcela srovnatelné
s pořadatelstvím mezinárodního turnaje. Jsme rádi, ţe se nám tato akce povedla. Ohlasy byly ze stran lektorů a
frekventantů jen pozitivní. Klinika měla své zastoupení i v rozpočtu ČBA. Jsme rádi, ţe i zde se nám povedlo
naplnit naše předpoklady.
Klubové poháry
AVG Draci Brno hostili „A“ skupinu v Brně. Podali velmi dobrý výkon, porazili jako jediní celkového vítěze poháru
Bolognu. Hráli o postup a jejich výkon podpořil naši ţádost o pořádání turnaje Final Four. Turnaj ovlivnilo špatné
počasí.
Technika Brno suverénně vyhrála skupinu v Belgii. Na podzim neudělala poslední krok, tým z Moskvy byl v Brně
k překonání.
5. ROZVOJ
Základním cílem Koncepce rozvoje je stále navyšování členské základny. K poslednímu říjnu letošního roku
registrujeme 4577 členů (z počátečních 2500 v roce 2006). Podařilo se nám zvýšit také počet týmů v soutěţích.
V letošním roce hrálo jiţ v soutěţích (Exl, ČML, Jexl, oblastní přebory) 174 týmů (z počátečních 122 v roce
2007). Spolu s letošními čtyřmi novými kluby Indians Dříteň, Hawks Ţinkovy, Piráti Ţacléř, Sparks Mladé Buky se
počet baseballových klubů zatím zastavil na čísle 53.
Podpořili jsme v popularizačních projektech T-ball a Blastball na 98 školách či školkách. Začal fungovat projekt
české Road show na náměstích a ve školách. Letos Road show proběhla celkem 7 krát (Praha, Kladno, Třebíč
(2x), Blansko, Ţamberk, Choceň).
Za největší úspěch povaţujeme uspořádání SUPERPOHÁRU! Turnaje pro hráče do 10 let. Vysoký počet 52 týmů
v soutěţi, tříkolový systém postupu a závěrečný turnaj Zlatý SUPERPOHÁR s doprovodným programem jsou
nezapomenutelné.
V oblasti školení trenérů TMK vyškolila přes 30 nových trenérů 3. třídy na Horské klinice a v Nymburku byli
školeni trenéři 2. třídy. Během mistrovství republiky v T-ballu v Českých Budějovicích bylo uspořádáno školení
trenérů začínajících hráčů s názvem „Efektivní trénink T-ballu“. K dostání je také CD z tohoto školení pro ty, kteří
se jej nemohli zúčastnit.
Další strategie rozvoje bude součástí budoucí schválené víceleté Koncepce rozvoje. Za základní kameny
povaţujeme nadále zvláště podporu 8leté kategorie a pokračování ve stabilizačních (zvláště T-ballový turnaj
Superpohár a ţákovská Little League) a popularizačních projektech (T-ball do škol, Blastball, Ruční baseball,
česká Road show atd.)
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6.CELKOVÉ HODNOCENÍ
Rok 2010 hodnotíme jako stabilní a úspěšný. Uskutečnili jsme všechny plánované akce a dokonce řadu
neplánovaných.
Zvláště nás potěšilo:
Organizace ME do 21 let a zisk titulu, historicky vůbec prvního v této kategorii
Účast na akcích IBAF - MS juniorů v Kanadě a Interkontinentální pohár na Tchaj-wanu
Celkové ekonomické výsledky ČBA
Nárůst členské základny a organizace dětského turnaje Superpoháru
Stříbrná medaile z ME kadetů
Organizace ME ţáků na Hluboké a ve Zlivi
Výsledek Draků na poháru CEB a zisk pořadatelství Final Four 2011 do Brna
Účast baseballu na ODM v roce 2011
Organizace školení rozhodčích JEEC
Dovolte mi, abych Vám všem poděkoval za práci, kterou jste v mnohdy sloţitých podmínkách za rok pro
náš baseball udělali.
Za celý VV ČBA
RNDr. Petr Ditrich, předseda
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