
 Krejčíř: I bronz by byl velký úsp ěch  
Blanenský deník, 15.7.2011 

  
Blansko – Šéftrenér baseballového klubu Olympia Blansko Jaroslav Krejčíř se připravuje s kadetskou 
reprezentací na mistrovství Evropy.  
U republikového výběru funguje jako asistent trenéra. Do týmu se dostali i tři blanenští hráči. Česko 
bude bojovat o medaile na stadionech v Třebíči a v Brně od úterý 19.července do soboty. 
"Samozřejmě chceme medaili, ale konkurence je veliká," uvědomuje si před šampionátem Krejčíř. V 
rozhovoru odpovídá na otázky kolem reprezentace i blanenského baseballu. 
  
Za pár dní začínáte s reprezentací kadetů mistrovství Evropy. Sílu týmu už jste prověřili na 
soustředění v Třebíči. 
  
Ano, tam jsme porazili muže Třebíče, i když doplněné o některé juniory 14:10. 
  
To je asi dobrý výsledek, vzhledem k tomu, že Třebíč hraje druhou nejvyšší soutěž. 
  
To sice ano, ale je potřeba říct, že hraje dole a bojuje o udržení. 
  
Dostali se do reprezentačního výběru i blanenští kadeti? 
  
Ano, je tam David Podrabský, Michal Komprda a Michal Prudil. 
  
Loni jste s kadety získali na mistrovství Evropy v Eindhovenu stříbrné medaile, až ve finále jste 
nestačili na domácí výběr. Jaké jsou šance letos, když srovnáte současný tým s tím loňským 
stříbrným? 
  
Loni jsme neměli tak široký výběr dobrých hráčů, ale měli jsme v týmu několik výrazných osobností. 
Letos je to naopak. Osobnosti chybí, zato posledních čtyřicet hráčů, kteří se dostali do širšího výběru, 
už bylo nesmírně vyrovnaných a těžko jsme vybírali konečnou dvacítku. Taky je nutné připomenout, 
že z osmnácti hráčů je devět ročníku 1997 a pouze devět ročníku 1996. 
  
Každý bude čekat obhajobu stříbra, jaká je podle vás šance? 
  
To je nevyzpytatelné, bude záležet na každém zápasu.V těchto mládežnických kategoriích by byl i 
bronz obrovský úspěch. Jsou tam kromě nás další favorité, Holandsko, Itálie, Německo... 
  
Přesuňme se k Olympii a k ambicím mužského týmu... 
  
Chceme vyhrát druhou ligu a vrátit se do extraligy. 
  
To jste říkali i na začátku sezony, ovšem mnohem opatrněji, teď to vypadá nadějně, Blansko je po 
základní části druhé, hned za rezervou Draků Brno. 
  
Mužstvo se zkonsolidovalo. Hrálo se vždycky na jeden zápas na vítězství, kde nastoupili zkušení hráči 
jako třeba Procházka, a pak se dala šance mladším, kteří se neustále zlepšují. 
  
Proto asi ty divoké výsledky, po jasné výhře často následovala stejně jasná prohra... 
  
Ano, ale mladí hráči musí získávat zkušenosti. Teď se rýsuje návrat dalšího zkušeného hráče, 
nadhazovače Zdeňka Kocmana. 
  
Přiznám se, že o Kocmanovi, který patřil k nejlepším hráčům Olympie, jsem dlouho nic neslyšel, po 
něm se slehla zem. 
  
Hrál teď tři roky v Anglii, kde žil, nyní to vypadá, že by se mohl vrátit. Byla by to skvělá dvojice spolu s 
Procházkou. 
  
Takže už zbývá pouze vyhrát play-off a vrátit do Blanska extraligu. 
  



Příští rok slaví Olympia pětadvacet let od založení a my bychom to rádi oslavili postupem. Ale 
netlačíme na to, aby to bylo letos, nejsme pod žádným tlakem. Bude záležet na tom, jak se povede 
play-off. Tam už by měly býtBtýmy výrazně slabší, protože za ně nemůžou už nastoupit hráči, kteří 
hrají play-off za áčka. 
  
Muži Blanska hrají až 24. srpna pohárový zápas proti Technice Brno. Jaký je program na léto na 
Strawberry Field? 
  
Do 15. srpna dáme dohromady hřiště a necháme je odpočinout. 
  
Pak začíná baseball camp a příprava mužů. 
  
Právě běží konkurs na pořádání mistrovství republiky kadetů, přihlásilo se i Blansko? 
  
Ano, rozhodli jsme, že se přihlásíme, termín je do 20.července, pokud by to vyšlo, hrálo by se v září u 
nás mistrovství republiky mladších kadetů. 
  
Některá sportoviště převzalo město Blansko, baseballový areál ne. Proč? 
  
Kvůli dotacím máme ve smlouvě, že do roku 2012 nesmíme areál převést ani prodat. Zatím se aspoň 
poučíme, jak to funguje u ostatních klubů. 
  
(HYNEK SKOTÁK) 
  
  
  
 


