
 
Blanenští baseballisté obsadili na mistrovství republiky starších kadetů 4. místo 

 
 Ve dnech 2. až 4. října se v Ostravě konalo mistrovství republiky hráčů do 16 let. Jako první nás 
čekal silný tým Eagles Praha. Na kopci začala naše jednička Štěpán Havlíček, který během čtyř směn 
soupeři povolil pouhý jeden bod. Na pálce jsme útočili a zaznamenali během 4 směn 14 bodů díky několika 
dlouhým odpalům. V závěrečné směně, kterou odházel Libor Lošťák, se týmu z Prahy podařilo zkorigovat 
výsledek na konečných 14:4. 
 Hned poté jsme nastoupili proti Drakům Brno. Ve třetí směně jsme byli ve vedení 8:2 mimojiné díky 
homerunu Kuby Kováře, ale v dohrávce tohoto inningu se nám vůbec nedařilo, a tak jsme po několika 
volných metách a hitech dostali 12 bodů. Na to se nám už bohužel nepodařilo odpovědět. Po dvou utkáních 
jsme tak měli bilanci 1:1. Rozhodujícím se tak pro nás stal zápas mezi Eagles Praha a Draky Brno. V 
případě příznivého skóre jsme mohli být v kolečku první, a tím také nejhůř druzí ve skupině. Zápas pro nás 
naštěstí skončil dobře, takže jsme se rozhodli soustředit na semifinále a poslední zápas ve skupině odehrát 
ve slabší sestavě. 
  Proti domácímu favoritu jsme nehráli špatně. Dostali jsme několik bodů po tvrdých odpalech, ale na 
pálce jsme také dokázali ukázat, co v nás je. Zápas skončil 13:7 v náš neprospěch, ale to nás moc netrápilo. 
 V semifinále jsme narazili na ambiciózní Kotlářku. Začal levoruký Štěpán, který soupeře držel  v 
šachu. Za tři směny tak dostal 5 bodů. Na pálce jsme začali hned dvěma body, díky hitům Davida Lošťáka, 
Michala Ševčíka a Kuby Kováře. To ale bylo z naší strany vše. Na kopec se pak postavil David Lošťák, ale 
útok nedokázal zastavit a Kotlářka tak dosáhla konečných 11 bodů. My jsme už pouze přidali jeden bodík. 
 V neděli před námi byl poslední zápas sezóny - boj o 3. místo proti Technice Brno. Nadhazovat 
začal Martin Felkl. První směnu udržel bez bodu, ale v té další se mu už tolik nedařilo, a tak ho na kopci 
vystřídal Daniel Knecht. Ten měl dobrou formu, ale stále jsme museli dotahovat soupeřův náskok. Jako třetí 
nadhazovač nastoupil David Lošťák. V dohrávce 6. směny jsme prohrávali 9:3. Zahájili jsme útok na pálce 
a dosáhli 4 bodů. To ale na vítězství nestačilo. Obsadili jsme konečné nepopulární 4. místo. 
 Sezóna neprobíhala špatně, 2. místo z poháru o tom svědčí. Hráči určitě mají potenciál, jen je ho 
potřeba správně využít. To ale samozřejmě nepůjde bez disciplinovaného tréninku. Rovněž děkuji rodičům 
za podporu nejen na zápasech. 
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