
 
Blanenští baseballisté získali na Českém baseballovém poháru kadetů stříbro 

 
 Ve dnech 12. až 14. června mělo Blansko tu čest, že hostilo Český baseballový pohár kadetů, tedy 
hráčů do 16 let. Turnaje se zúčastnilo celkem 8 týmů rozdělených do 2 skupin. V té první byly Black Hill 
Blansko, Kotlářka Praha, Skokani Olomouc a Draci Brno, v té druhé zase Arrows Ostrava, Eagles Praha, 
Technika Brno a nakonec Třebíč Nuclears. Systém byl takový, že ve skupinách hrál každý s každým, 
přičemž vítězové skupiny hráli s druhým týmem z druhé skupiny a naopak. Blanenští baseballisté se v 
prvním utkání postavili proti Skokanům Olomouc, které nakonec po přesvědčivém výkonu v poli i na pálce 
porazili vysoko 16:4. Druhý zápas byl o poznání těžší, čekala nás totiž Kotlářka, v jejímž kádru je hned 6 
hráčů národního týmu do 16 let. Na kopci začal Libor Lošťák, který svými nadhozy držel Kotlářku pod 
tlakem. Naši dobře pálili a dokázali tak získat vedení 8:2. Jako další na kopec přišel Martin Felkl, kterému 
se už sice tolik nedařilo, ale díky našemu náskoku to tolik nevadilo. Zápas úspěšně uzavřel Štěpán Havlíček. 
Nakonec na tabuli svítilo skóre 9:7 v náš prospěch. Díky příznivým výsledkům ostatních zápasů jsme si 
mohli dovolit prohrát s Draky Brno. Blanenští se ale nedali, a přestože prohrávali už 1:8, dokázali zápas 
neuvěřitelně otočit na 11:8 zejména díky Danielu Knechtovi na kopci a pálkařských výkonech Michala 
Ševčíka a Kuby Kováře. Soupeř už pak jen zkorigoval výsledek na závěrečných 11:10. Tím pádem nás 
čekalo semifinále a druhý tým z druhé skupiny - Eagles Praha. Na kopci začal zkušený Štěpán Havlíček. 
Pole ho ale bohužel nepodrželo, a tak jsme prohrávali už 1:4. Podobně jako v předchozím zápase jsme ale 
dokázali odrazit ode dna, dostat se do vedení a vyhrát 6:5. Byl tedy před námi poslední zápas - opět s 
Kotlářkou. Jako hosté jsme začínali na pálce a hned v první směně jsme dosáhli na 4 doběhy. Na 
nadhazovacím kopci opět začal Libor Lošťák, po několika zbytečných chybách se ale Kotlářka dotáhla na 
rozdíl jediného bodu. V dalších směnách přibývali body na obou stranách, na postu nadhazovače se objevil 
Radek Červený a nakonec David Lošťák. Ve dvou posledních směnách ale soupeř zaznamenal několik 
doběhů na znepokujujících 16:10. V dohrávce 7. směny jsme sice zahrozili několika dobrými odpaly, ale 
výsledek jsme už nedokázali zvrátit. Tabule po zápase ukazovala 16:10, končíme druzí. Díky tomuto 
umístění jsme si ale zajistili přímou účast na zářijovém mistrovství republiky. Za ty tři měsíce ještě můžeme 
vylepšit naše slabá místa. Potěšující je rovněž to, že nejlepším pálkařem celého turnaje byl vyhlášen náš 
Jakub Kovář a nadhazovačem Štěpán Havlíček. Dík rovněž patří oddaným rodičům a vůbec všem 
fanouškům. 


