
 
 

Zážitky z Japonska. 
 
Jako jeden z pěti žákovských baseballistů z České Republiky a jako hráč Black Hill Blansko jsem byl Českou 
Baseballovou Asociací vybrán na týdenní baseballové soustředění do Japonska, kterého se účastnili také hráči z Číny, 
Německa, Hong Kongu, Maďarska, Keni, Koreje, Malajsie, Micronesie, Nového Zélandu, Portorika, Saipanu, Thajska, 
Turecka, USA, Japonska, Austrálie, Kanady, Itálie a Taiwanu.  Zdokonalovali jsme si své dovednosti pod dohledem 
trenérů z USA, Kanady, Holandska, Japonska a  Portorika. 
 
Koncem července jsme odletěli nejprve do Paříže a potom letadlem japonských aerolinek do Japonska. V letadle už 
s náma byli i kluci z jiných zemí Evropy. Let trval celkem 14 hodin. Přistáli jsme na letišti  v Nagoji, kde už na nás čekali 
s tabulí WCBF. Autobusem jsme odjeli na ubytovnu s velkou tělocvičnou a hřištěm ve městě Ichinomia. Na pokoji nás 
bylo 9, nás pět kluků, dále vedoucí výpravy David Šťastný z Hluboké nad Vltavou a Michal Koža, který se o nás staral a 
překládal nám z japonštiny do slovenštiny. Ještě s námi bydleli 2 japonští kluci.  
Druhý den po příletu byl přivítací ceremoniál s vystoupením Japonců, kteří hráli na píšťalky a bubny. Dva z nich byli 
převlečení za draka a pohybovali se do rytmu hudby. Potom jsme se všichni představovali a vyměňovali si dárky a 
adresy. 

 
 

Každý den dopoledne jsme trénovali na hřišti v Nagoji. Byli jsme rozdělení do 8 skupin, my jsme byli ve skupině 
s Tureckem a Japonskem. S trenéry jsme se bavili anglicky. Na jednom hřišti ( celkem se hrálo na 2 hřištích) byla 4 
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stanoviště, u každého byl jiný trenér. Trénovali jsme nadhozy, na dalším stanovišti hru v poli, na dalším odpaly, běh po 
metách nebo závody, na dalším stanovišti krádeže  a braní z mety. Učili jsme se slajdovat  na vodě - na trávu nám natáhli 
plachtu a postříkali vodou. Na konci tréninku jsme hráli zápas. Přes den bylo horko, kolem 37 º C, svítilo hodně slunko.  
 
Jeden den jsme měli výlet do Toyota City, kde jsme navštívili muzeum TOYODA, kde jsme se seznámili s historií továrny 
a výroby aut. Byla zde vystavená 2 historická auta ve skutečné velikosti,    a spousta různých modelů aut. Potom jsme ve 
městě navštívili další automobilovou výstavu, kde byly   i průřezy aut, formule, auta na elektrický pohon a modely 
budoucnosti. Viděli jsme film o výrobě aut. Jeden robot na výstavě měl postavu dospělého člověka a v určitý čas začal 
hrát na trubku. Také jsme navštívili samurajský hrad v Nagoji, ve kterém jsou vystaveny zbraně samurajů, jejich oblečení            
a ukázky toho, jak samurajové žili.  
Předposlední den byl závěrečný ceremoniál v Nagoji, na kterém měla každá země své vystoupení. Nejvíc se mi líbilo 
vystoupení Portorika, kteří měli na sobě svoje národní oblečení.  
Jsem moc rád, že jsem se mohl soustředění zúčastnit. V Japonsku se mi moc líbilo a už se těším, jak to, co jsem se tam 
naučil, uplatním při zápasech.  
 
Zážitky zapsal Michal Kupka 
 
Foto: druhý zleva Michal Kupka. 
 
 


