
    

 

Čeští žáci mistři Evropy v baseballu do 12 let 
 

Ve dnech 13. 7. až 18. 7. se odehrálo v Bulharsku, konkrétně ve městech  Dupnitza Blagoevgrad 
mistrovství Evropy žáků (ročník 1997 a 1998). Naše výprava vyrazila v celkovém počtu 15 hráčů a 
pětičlenného realizačního týmu. Blanenský klub měl hned 3 zástupce v řadách hráčů – David Podrabský, 
Michal Komprda, Adam Hussein a 1 trenéra – Ondřej Konvalinka. Skupina A, do které jsme patřili i my, se 
odehrávala ve městě Blagoevgrad. První zápas jsme sehráli v 16:00 s neznámými Turky. 

Kluci se do zápasu pustili od samého začátku naplno a po 1. směně jsme již vedli 10:0. Série doběhů 
se zastavila v 5. směně až na neuvěřitelných 50:1 pro nás. Lepší vstup do turnaje jsme si nemohli přát.        

Následující den, v úterý, jsme se krátce po poledni utkali s týmem Litvy. I  v tomto utkání jsme 
dokázali ukázat kvality našeho týmu a zápas tak ukončit již v 5. směně za stavu 13:3 pro nás. Ve středu 
jsme měli na programu dvě utkání po sobě. Prvním soupeřem od 13:00 bylo Rumunsko. I zde jsme soupeře 
k ničemu nepustili a rozdrtili jej 14:0. Poslední zápas ve skupině, tedy s Rakouskem, měl rozhodnout o tom, 
kdo bude vítězem skupiny A. Naš cíl byl jasný, postoupit z prvního místa ze skupiny a ušetřit si tak 
nadhazovače na semifinále a finále. Rakousko jsme tak po pěti směnách vyprovodili 25:3.  

Druhý den jsme dle rozpisu měli volno a tak jsme zvolili výlet do 35 km vzdáleného kláštera s 
názvem Rilský monastýr. Celá stavba se nachází v údolí s neopakovatelným výhledem na vrcholky hor. 
 Den jsme zakončili ještě jedním příjemný zážitkem. Navštívili jsme totiž krásné koupaliště 
v Blagoevgradu, kde byly k dispozici tobogány, umělé vlny... Prostě paráda. 
 V pátek jsme odjeli hrát semifinále do Dupnitze s domácím bulharským týmem. Po loňských 
zápasech jsme věděli, že utkání o postup do finále nebude lehké! 
 Do zápasu jsme nasadili nejlepší sestavu včetně nadhazovače a v 11:00 začala bitva o postup… 
Hned v 1. směně jsme si dovezli domů první bod a ujali se vedení. Soupeř byl velice houževnatý  a stále nás 
tlačil. My jsme však dokázali přidávat bod po bodíku a tlaku soupeře vzdorovat. Po dvou hodinách 
trvajícího zápasu jsme zdolali Bulharsko 6:3. Celé utkání bylo velice bohaté na pěkné zákroky a obětavou 
hru obou týmů. V sobotu bylo na programu malé a velké finále. O třetí místo se utkali Bulhaři s 
Rakouskem. Z vítězství se nakonec radovali Bulhaři, když rozstříleli soupeře 15:1.  
 Od 16:00 hodin jsme nastoupili proti těžkému soupeři, kterým bylo Rusko. Rusové nám měli 
z předchozích mistrovství hodně co vracet. 
 Do zápasu jsme šli naplno a hned od začátku jsme získali jeden cenný bod. Rusové však dokázali ve 
druhé směně nebezpečně zaútočit a po naší chybě v poli se ujali nepříjemného vedení 5:1. Kluci se však 
dokázali hned v dohrávce fantasticky semknout a Rusy jsme dostali pod obrovský tlak, který vyústil ve dvě 
chyby v jedné směně a otočili jsme tak zápas na 6:5 v náš prospěch. V této směně jsme utkání tak zlomili, 
že se nám dařilo každou směnu přidávat bod po bodu a soupeře jsme pustili už pouze k jednomu doběhu. Po 
fantasticky zahrané obraně s excelujícím nadhozem a útočné pálce jsme vyhráli finále 13:6. Zápas se hrál za 
velmi teplého počasí a kluci předvedli nádhernou obětavou hru, kdy dokázali zápas otočit během jediné 
směny. Celý týden na ME byl opravdu odměnou za tvrdou a poctivou přípravu v zimě a venku na hřišti.  
 Klukům bych chtěl ještě jednou poděkovat za předvedené výkony na mistrovství a popřát do dalších 
zápasů hodně úspěchů a radosti ze hry… 
    
 
      coach Ondřej Konvalinka 

 


