
Výroční zpráva klubu 2019



Vize a cíle do budoucna

obsah

— Postup do Extraligy

— Dostat 5 hráčů z Hluboké do reprezentace

— Uspořádat nejlepší All-Star game v historii českého baseballu

3 Vize a cíle do budoucna

4-5 Ohlédnutí za rokem 2019

6-7 U8 zhodnocení sezóny

8-9 U9 zhodnocení sezóny

10-11 U10 zhodnocení sezóny

12-13 U11 zhodnocení sezóny

14-15 U13 zhodnocení sezóny

16-17 U15 zhodnocení sezóny

18-19 A-tým zhodnocení sezóny

20-21 Žákyně/Kadetky zhodnocení sezóny

22-23 Ženy zhodnocení sezóny

24 Baseballové kroužky

25 Turnaj škol v baseballu

26 Soutěž o nejsilnější ruku školy

27 Reprezentanti 2019

28 Hlubocký baseballový kemp

29 Turnaje na Hluboké

30-31 Rekonstrukce hřišť 2019–2020

32-33 Chicago Tour 2019

34-35 Oslavy 25. výročí

Základní charakteristika
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Sportovní koordinátor Ondřej Konvalinka, konvicky@seznam.cz
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Vznik, působnost a poslání

Základním poslání Hluboká baseball &amp; softball club z.s./dále jen SK/ 
je organizovat sportovní činnost a vytvářet pro ni materiální a tréninkové 
podmínky, vytvářet možnosti pro užívání sportovišť pro zájemce z řad ve-
řejnosti, zejména pak mládeže, vytvářet ekonomickou základnu pro splnění 
svých cílů, a to zejména vlastní hospodářskou činnost. Další ze základních 
poslání SK je budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, 
která vlastní nebo užívá. SK vede své členy k dodržování etických a mravních 
pravidel. Posledním základním posláním SK je dalšími formami činnosti po-
máhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. V obci/okrese, obvodu/, 
zejména formou veřejně prospěných akcí, organizační a osvětovou činností.



Ohlédnutí za sezonou 2019 

25 let klubu
Letos jsme oslavili čtvrt století od vzniku hlubockého baseballového klu-
bu. Byla to úžasná příležitost k setkání jeho zakladatelů, historických i 
současných členů. Třešničkou na dortu povedené události byl vítězný 
zápas „staré gardy“ proti A týmu. 

Spolupráce se Sokolem
Během hodnoceného období vedení Sokola s baseballovým klubem  
a dalšími členskými subjekty výborně spolupracovalo. Všechny sportov-
ce sdružené pod „křídly“ Sokola potěšila rekonstrukce Sokolovny za cca 
1,3 mil korun. Tato investice nejenom pomohla k nezbytné sanaci havarij-
ního stavu, ale také zkrášlila vnější vzhled plus kvalitu vnitřního prostředí 
a zázemí pro tréninky všech uživatelů. 

Finance a rekonstrukce
Rok 2019 přinesl zásadní impuls pro rozjezd dlouho očekávané a nezbyt-
né rekonstrukce baseballových hřišť.  Podařilo se nám získat dotaci ve 
výši přes 7,4 mil korun od ministerstva školství a osmimilionový závazek 
kofinancování od města Hluboká nad Vltavou. Stavební práce se rozjely 
letos na podzim. Pokud se dílo dle schváleného plánu podaří, již příští se-
zónu bychom měli disponovat s areálem, který nás vrátí do první desítky 
klubů s nejlepším zázemím pro špičkové tréninky, zápasy a soustředění.  

Koordinátor sportovního programu a sportovní ředitel
Ondřej Konvalinka i v roce 2019 pokračoval ve skvělé koordinaci spor-
tovního programu všech týmů a zároveň nás důstojně reprezentoval ve 
výkonném výboru České baseballové asociace, kde má na starosti rozvoj.

Martin Mužík je nejenom špičkový hráč na republikové a mezinárodní 
úrovni, ale letos se také úspěšně zhostil role sportovního ředitele a pomá-
hal ke sportovnímu posunu všech týmů. Díky němu a dalším obětavým 
trenérům skvěle fungují kroužky na ZŠ Hluboká, ZŠ Borek a ZŠ Vltava.

Trenéři 
Koncem roku 2019 má klub 5 trenérů 2. třídy a celkově se řady trenérů 
všech kategorií rozšiřují. Skvěle pečují o fyzický, technický i „lidský“ roz-
voj jejich „svěřenců“. Poděkování za entuziasmus náleží všem absolven-
tům trenérského vzdělávání a vedení týmů. 

Zapisovatelé 
Počet vyškolených zapisovatelů (nadšenců) nám vzrostl na 5 a jsme tak 
schopni bez větších problémů obsloužit nejvýznamnější turnaje v rámci ČR.

Rozhodčí
Klub disponuje čtveřicí rozhodčích „soudcujících“ zápasy na republikové 
úrovni a řadu dalších, rozhodujících zápasy místní.

Sportovní část
Všechny týmy letos dosáhly výborných výsledků. Podrobné zhodnocení 
sportovní sezóny jednotlivých věkových a úrovňových kategorií popisují 
ve výroční zprávě dotčení trenéři. Škoda, že mužskému A týmu o jediný 
vítězný zápas „utekla“ Extraliga.

Reprezentanti 
I v roce 2019 oblékali hráči Sokola Hluboká dres České republiky. V české 
baseballové a softballové reprezentaci působili Martin Mužík, Michal Cajz 
a Karolína Dvořáková. 

Zakončení sezony 
Podzimní brigáda. Zhodnocení sportovní sezóny s vyhlášením nejúspěš-
nějších a nejužitečnějších členů klubu. Halloweenská stezka odvahy. 
Předvánoční setkání. To byly příjemné klubové akce po ukončení letošní 
sezóny. Bez pomoci rodičů a příznivců klubu by se neobešly.

Máme se na co těšit 
Zrekonstruovaná hřiště slavnostně „pokřtí“ zápas All-Star Game české 
mužské reprezentace s výběrem extraligy současně s českým baseballo-
vým pohárem 11letých 20. června 2020!

David Šťastný
předseda klubu
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I v roce 2019 je liga nejmladší kategorie na jihu Čech ve znamení dvou 
týmů, a to týmu Hluboké (A – mladší U7 tým, B - zkušenější U8) a 
týmu Trhových Svinů (U8).

Koncem března bylo ukončeno netrpělivé čekání našich nejmenších a 
ti se s velkým nadšením konečně mohli pustit do venkovních tréninků. 

Dubnové a květnové teploty dovolily odehrát deset zápasů mezi tě-
mito týmy a v rámci přátelského utkání se na hlubocké hřiště přijel 
podívat také mladý tým ledenického softballu. 

Poslední květnový víkend proběhl v Plzni turnaj Stříbrný First Cup a 
na hřišti Slávie čekaly na nejmladší hlubocké hráče (4-8 let) týmy Plz-
ně a Klatov. První zápas turnaje odstartoval hlubocký tým proti týmu 
z Klatov. Od samého začátku mladí hráči zabrali v útoku a většinu 
směn dokázali přivést na domácí metu 5 doběhů (maximální počet). V 
obraně se jim ve dvou směnách podařilo pálkařské choutky soupeře 
tlumit hezkými zákroky a zápas dotáhli k vítěznému konci. Během 10 
minut znovu nastoupili ke druhému zápasu, tentokrát proti favorizo-
vané Plzni. Hezky rozehraní z minulého utkání kluci dokázali stáhnout 
více doběhů v první a druhé směně, nicméně druhou polovinu zápasu 
již Plzeň dominovala a zaslouženě vyhrála. Po hodinové pauze pro 
Hlubokou tým opět nastoupil proti týmu Klatov. Zápasové soustředě-
ní se hráčům podařilo udržet pouze v první směně, následné chyby v 
poli a slabý útok však znamenaly porážku.

Jako součást First Cupu vždy probíhá soutěž Masters. Jde o zapojení 
všech hráčů do dovednostních soutěží, jde o hod do dálky, co nejdelší 
odpal vzduchem a běh po metách. Každá z disciplín má nominované 
čtyři hráče za tým a žádný hráč nesmí být ve více než jedné soutěži. 
Hluboká se díky dobrému běhu a nejdelšímu odpalu dostala před Tr-
hové Sviny a v rámci celkového vyhodnocení bodů v turnaji skončila 

druhá. Druhé místo také znamenalo, že se tým Hluboké nominoval na 
hlavní turnaj.

Po necelém měsíci (21. - 23. června) přišel první velký turnaj týmu 
U8 – First Cup v Brně. Sokol Hluboká se v průběhu pátku, soboty a 
neděle postupně utkala a prohrála s týmy Piraňa Beroun, Draci Brno, 
Ježci Jihlava, Eagles Praha, Arrows Ostrava a Nuclears Třebíč. Energii 
a dobrou náladu našim hráčům prohry nesebraly a zpestřením byla 
oblíbená Masters soutěž, koupání a atrakce v okolí hřiště U hrocha.

Druhý týden prázdnin proběhl tradiční baseballový kemp pořádaný 
hlubockým klubem. V krásném počasí, od pondělí do pátku, zapojila 
děcka každý sval v těle a střídala trénink baseballu, fotbalu, rugby, 
basketbalu, minigolfu a obratnosti v malém lanovém centru. Spacá-
kové přespání v Sokolovně společně se staršími bylo pro mnohé také 
velkým zážitkem, zejména pak pro rodiče, kteří dohledávali oblečení 
svých potomků několik následujících týdnů. 

Zářijové trénování se zúročilo na turnajích v Plzni a na Hluboké, kdy 
se v přátelské atmosféře jednodenních turnajů odehrály zápasy proti 
dvěma plzeňským týmům a družstvu z Domažlic.

Rád bych poděkoval všem rodičům za pomoc v průběhu sezóny 2019, 
Janu Vopátkovi, manželce Zdeňce, Hance Machartové, Michalu Kubá-
tů a Radku Drmotovi za asistenci při trénování. Velký dík patří klubu 
za podporu, zázemí, areál a dvě hřiště, které jsme mohli plně využívat.

U8 zhodnocení sezony

Michal Pirgl
hlavní trenér

Jan Vopátek
asistent trenéra
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Michal Kubát
asistent trenéra



Tým U9 měl v sezóně 2019 několik cílů. Hlavním cílem bylo důstojně 
odehrát Hrotovické turnaje na samém začátku sezóny, jelikož jižní Mo-
rava je složena z nejlepších soupeřů v republice. Po odehrání Hrotovic-
kých turnajů se hráči herně opravdu zase o kousek posunuli a čekala 
je sezóna v podobě Rookie ballu, což je společný projekt softballové 
a baseballové asociace. Do soutěže se přihlásilo celkem 6 týmů z regi-
onu Jihozápad (Sokol Hluboká nad Vltavou, Pigs Trhové Sviny, Žralo-
ci Ledenice, Wolfs Domažlice, Baseball Plzeň, Brewers Klatovy). Jarní 
část soutěže se skládala ze 4 turnajů, které se konaly ve třech přípa-
dech v areálu v Hluboké nad Vltavou a jedenkrát v Plzni. Hlubocké 
devítky předvedly obrovské zlepšení oproti předchozí sezóně a rozjely 
šňůru výher. Celkem se v rámci Rookie ballu hrálo 16 zápasů, z nich 
Hluboká v 15 případech slavila výhru a stala se tak jasným vítězem Ro-
okie ballu v oblasti Jihozápad. Na tuto základní část navazovaly kvali-
fikační turnaje, do kterých se přihlásilo 36 týmů. Pouhých 16 nejlepších 

týmů postoupilo na MČR U9. Kvalifikace byla otevřená a jediným kri-
tériem byly odehrané alespoň 2 turnaje v rámci zmiňovaného Rookie 
ballu. Hluboká byla vylosována do kvalifikačního turnaje o postup na 
MČR do Třebíče a zde ji čekali těžcí soupeři v podobě Draků Brno 
(prohra), Techniky Brno (výhra) a Ježků Jihlava (výhra). Celkově tedy 
tým v třebíčské kvalifikaci obsadil 4. místo a postoupil na závěreč-
ný turnaj MČR. Hlubočtí hráči U9 tímto splnili svůj dlouhodobý plán. 
Turnaj MČR se konal v termínu 27 - 29. 9. 2019 na Strawberry field v 
Blansku. Naši hráči se utkali s Brněnskými hrochy, kterým podlehli 17:1, 
s Miners Kladno prohráli 8:0, s Arrows Ostrava zvítězili 10:0, s Eagles 
Praha, kterým po těžkém boji podlehli 3:0, nad Orli Choceň zvítězili 7:2 
a konečně s Brewers Chomutov, nad kterými zvítězili 8:4. Celkově tak 
tým U9 Sokola Hluboká obsadil 10. příčku. Ambice před MČR byly sice 
větší, ale důležitější než výsledek, je obrovská chuť a zápal dětí do hry. 
Bonusem je zábava, která je na každém turnaji zcela naplňuje.

U9 zhodnocení sezony

Martin Macháček
hlavní trenér

988

Michal Kubát
asistent trenéra



Hlubocké desítky se v uplynulé sezóně účastnily třech turnajů. První 
byl kvalifikační turnaj Silver Cup, ze kterého jim podařilo postoupit na 
finálový Super Cup do Prahy, třetí turnaj byl Český baseballový pohár, 
do kterého bylo otevřené přihlašování. Hlubočtí hráči se na všech tur-
najích dokázali prosadit a odehrát velmi pěkné zápasy.

Hlubocké desítky na turnaji Super Cup
Na přelomu května a června se na pražském Tempu konal největší ev-
ropský baseballový turnaj určený pro kategorii U10. Hlubocké desítky 
se na tento prestižní turnaj probojovaly ze stříbrného superpoháru v 
Plzni. V základní skupině Super Cupu jim pořadatelé vylosovali soupe-
ře: Klasik Frýdek Místek, Miners Kladno, Třebíč Nuclears, Sugar Storm 
Barcelona a Sky Baseball Team Čína. Ve skupině se Hluboké podařilo 
ze 4 zápasů vyhrát hned dvakrát, a to proti Klasiku a Číně. Nutno říci, 
že zápasy to byly opravdu bojovné a kluci se rvali o každý bod. Dvě 
vítězství je posunula do bojů o 13. - 16. místo. Utkání v nadstavbě proti 
Slovensku a Vienna Wanderers byla velmi vyrovnaná a tým prohrál 
jen díky vlastním chybám, takže herně skončil na krásném 16. místě. 
Součástí turnaje je i dovednostní soutěž Masters. Zde se hodnotí dis-
ciplíny: homerunový běh po metách, odpal ze stativu, hod do dálky 
a souhra vnitřního pole. Ačkoliv naši hráči na kvalifikačním turnaji v 
Plzni tuto soutěž ovládli, v Praze se jim paradoxně vůbec nedařilo. 
V disciplíně Masters obsadili 23. příčku. Velkým přínosem bylo, že si 
kluci vyzkoušeli hru proti zahraničním soupeřům, a že naplnili cíl této 
pompézní akce, který nebyl vyhrát, ale důstojně se zúčastnit a nabrat 
zkušenosti pro příští rok. 

Český baseballový pohár U10
Hlubocké desítky od pátku 20. do neděle 22. 9. 2019 hrály na do-
mácí půdě Český baseballový pohár. Do poháru se přihlásilo celkem 
16 týmů. Ten hlubocký, pod vedením kapitána Dana Bárty, předvedl 
hned několik pěkných utkání. Hlubočtí hráči nejprve svedli zápasy ve 
skupině proti týmu z Plzně, nad kterým vyhráli 9:5, poté zápas proti 
Olympii Blansko, na které nestačili a prohráli 13:3. Druhý den ráno 
nastoupili proti třetímu soupeři z naší skupiny, a sice Blesku Jablonec. 
Kluci Blesky v napjatém zápase porazili 12:2 - tým měl silnou pálku  
a v obraně nedovolil soupeři žádný výrazný tlak. Sobotu hráčům ješ-
tě zpestřily zápasy proti brněnským Drakům (prohra vysoko 22:0)  
a pražskému Tempu (opět prohra 18:1). Prohrané zápasy tým vyřadily 
z bojů o medaile, a tak v neděli ráno svedl souboj o 7. místo. Soupe-
řem se stali trutnovští Rytíři. Tempo utkání od začátku diktoval tým 
Hluboké a hned ve druhé směně naši hráči soupeři nedovolili skončit 
dřív, než udělali 5 bodů. Obrana byla prakticky bezchybná a zdálo 
se, že kluci jsou v psychické pohodě. V poli tři rychlé outy a šli úto-
čit, podařilo se stáhnout další dva body. Vynikající pálkařskou formu 
potvrdily výkony Roberta Heltzela, Augustina Plátenky, Petra Mužíka, 
Matouše Mlýnka, Martina Macháčka, Vašíka Zemana, Tomáše Tesaře 
a Jakuba Frantála. Rytíři však v další směně začali tlačit, pálkařsky se 
jim vedlo a zaslouženě klukům nadělili v jedné směně 5 bodů. Skóre 
před poslední směnou utkání ve prospěch Hluboké 7:5. Čas ukazoval 
13 minut do konce utkání a kluci věděli, že je nutné dělat body. Na pál-
ce se jim dařilo, dlouhé odpaly k plotu nám zařídily 4 body v poslední 
směně. Zbývala dohrávka páté směny a kluci v obraně opět velmi 
pěkně soupeře vychytali. Za zmínku stojí například perfektně zahra-
ný míč pravého outfieldra Jana Novotného, který chytil tvrdý odpal 
po zemi a příhozem na 1st base zařídil první out. Stejně tak zákrok 
Augustina Plátenky, který chytil ze vzduchu velmi těžko chytatelný 
line-drive na 3 metu. Hlubocké desítky si tak výhrou nad Rytíři (11:5) 
zajistily krásné 7. místo v turnaji. 

U10 zhodnocení sezony

Michal Kubát
asistent trenéra

1110

Martin Macháček
hlavní trenér

Aleš Truneček
asistent trenéra



Letošní sezóna byla výjimečná nejen pro U11, protože Baseballový  
a softbalový klub Sokol Hluboká nad Vltavou oslavil 25 let od svého 
založení.

Sezóna začíná sice až venkovními zápasy, ale trénink na ni bylo třeba 
zahájit již na podzim 2018. Někteří kluci ještě stihli vyjet do zahraničí 
na baseballový turnaj do Barcelony a pak se rovnou přesunuli do tě-
locvičny. V zimě tým trénoval dvakrát týdně, z toho jednou v Sokolov-
ně a jednou na Sudárně. První dva měsíce byly věnovány především 
atletice a všeobecnému pohybovému rozvoji. Od ledna se postupně 
přidávalo více baseballových drilů. Součástí zimní přípravy byly dva 
turnaje v Hrotovicích a běžkařské soustředění na Šumavě.

V letošním roce tým odehrál přebor regionu Jihozápad U11, Český 
baseballový pohár v Trutnově, turnaj Her přátelství v rámci oslav zalo-
žení klubu, absolvoval prázdninová soustředění na Hluboké a v Brně, 

tradiční turnaj Backtoschool, mistrovství MČR U11 a play-off oblasti. 
Hráči, kteří navštěvují pražskou akademii, měli navíc v létě možnost 
vyrazit do Itálie na mezinárodní turnaj. 

Největším úspěchem letošní sezóny bylo krásné 4. místo na Českém 
baseballovém poháru v Trutnově. Medaile byla na dosah, ale soupeř  
z Třebíče náš tým v poslední směně dokázal přehrát.

Tak jako každý rok, i letos několik hráčů z U11 doplňovalo na význam-
ných turnajích a akcích kategorii našich U13, kam od podzimu 2019 
nastoupili.

Hlavním letošním cílem byla medaile z celorepublikové soutěže, ale 
ta klukům bohužel o kousek unikla. I tak tým U11 stále patří mezi TOP 
5 týmů v České republice a sezónu můžeme považovat za úspěšnou.

U11 zhodnocení sezony

Ondřej Konvalinka
hlavní trenér

Viktor Lavička
asistent trenéra

Michal Kubát
asistent trenéra

1312

Aleš Truneček
asistent trenéra



Hlubocký tým U13 se v letošní sezóně prezentoval útočným base-
ballem.  V některých zápasech hráči předvedli pálkařský festival plný 
dvoumetových odpalů. Celkem 10 odpalů skončilo homerunem.  Byla 
i utkání, kdy se hráčům pálkařsky tolik nedařilo kvůli kvalitním nad-
hazovačům soupeře či poklesu formy. Tehdy tým drželi ve hře nad-
hazovači.

Tým hrál na dvou úrovních. V regionu Jihozápad odehrál přebor so-
lidní úrovně, kde byl největším konkurentem tým Baseball Plzeň. Tým 
U13 na soupeřově hřišti s Plzní dvakrát prohrál, ale na Hluboké je vždy 
předčil útočnou silou. Krásné a napínavé finále vyhrál 12:4. V přeboru 
a na přípravných turnajích (Jarní turnaj, Backtoschool) tým využíval 
všechny hráče a všichni nastoupili alespoň k 15 zápasům. 

Na republikové scéně se hráči U13 prokousávali z nižších pater systé-
mu skrz kvalifikace. To bylo dáno tím, že v kategorii U11 tato generace 
hrála na úrovni 12. - 15. místa v republice.  Květnovou kvalifikaci ČBP 
náš tým jasně ovládl. Ve finále porazil Jablonec 17:6. Finálový turnaj 
ČBP na Hluboké ukončil na 10. místě, a tím se dostal do zářijové kva-
lifikace MČR. Tam hráči zažili nejhezčí baseball během celé sezóny.  
Ve skupině kluci v koncovkách zápasů otočili zápasy s Technikou a 
s Blanskem a šli do rozhodujícího zápasu o postup na MČR proti Ea-
gles. Bohužel padli 4:6, nepostoupili, ale nechali na hřišti duši a hru si 
ohromně užili. Tímto potvrdili umístění z ČBP.

Nás trenéry nejvíce těšila aktivita, uvolněnost, sebedůvěra týmu na 
pálce a stabilita a silná hlava nadhazovačů.  Problémy kluci měli v 
obraně, tam jim chyběly rychlejší reakce, lepší nohy a větší osobní 
tvrdost hráčů. Pod tlakem lepších týmů náš tým ztrácel jistotu a sou-
hru. Zatímco na pálce měl tahouny, v obraně jasného leadera, který 
by strhnul tým, postrádal.

Spokojeni jsme s tím, že kluci, kteří hráli prvním či druhým rokem, 
získali místo v týmu, chodili pravidelně na tréninky a posunuli se dál. 
Díky výborné spolupráci jsme také mohli používat dobře připrave-
né hráče z mladších U11. Hodně nám pomohli s konkurencí v týmu a 
odehráli si své i na nejdůležitějších akcích. Věřím, že si kluci i holky 
během sezóny užili dost pěkných baseballových momentů a zábavy 
a nastoupí s chutí do zimní přípravy na další sezónu. Ročník 2006 
zvládne přechod do U15 a r. 2007 se stanou důležitými hráči v pokra-
čujících U13.

Trenérsky jsem se mohl opřít o hecíře a kamarádského trenéra Zdeň-
ka Hajného a kliďase a poctivého kolegu Honzu Špilauera. Velký díky 
patří všem rodičům, kteří s námi absolvovali náročný program regio-
nálních zápasů a 6 turnajů.

U13 zhodnocení sezony

Radek Drmota
hlavní trenér

Jan Špilauer
asistent trenéra

1514

Zdeněk Hajný
asistent trenéra



Kategorii U15 jsem převzal od zkušeného trenéra. Myslím, že hned na 
začátku sezony se v hlavách rodičů, hráčů, ale i v mé vyrojila spousta 
otázek. Jaký bude tak mladý trenér? Co nás může naučit? Budou mě 
vůbec hráči respektovat? Teď už na všechny otázky známe odpovědi….

Zimní přípravu jsme jeli naplno. Dřeli jsme po atletické i po baseballo-
vé stránce. Začátky byly pro hráče asi trochu tvrdší, ale tréninky jsem 
vedl tak, jak jsem zvyklý trénovat já. Sezónu jsme odstartovali tradič-
ním hlubockým turnajem – Hry přátelství. Kluci měli možnost si po 
dlouhé zimě vyzkoušet natrénované herní situace. Moje jediná pod-
mínka byla, aby do každého zápasu nastupovali s pokorou. Náš první 
společný turnaj jsme s přehledem vyhráli. 

Dalším krokem bylo přihlásit se do pražského přeboru. Zde nás čekali 
již trochu těžší soupeři.

Pro hlubocký tým to byly jenom přátelské zápasy, při kterých jsme 
se mohli připravovat na ČBP. Na tomto turnaji mi kluci udělali první 
velkou radost. V zápasech předváděli krásné zákroky a jejich hra byla 
velmi vyrovnaná. Z poháru jsme odjeli s krásným 6. místem. Kdyby 

ČBA v tomto roce nezměnila pravidla, tak bychom se 
radovali z postupu na MČR. Bohužel teď nás čekali další 
tvrdé tréninky, protože jsme si účast na MČR museli vy-
bojovat v kvalifikaci. Úžasné bylo, že kluci i během let-
ních prázdnin v trénování zvolnili jen minimálně. V září 
jsme ještě vyrazili na tradiční turnaj Back2School, kde 
jsme si prověřili naši připravenost na MČR. Po těžkých 
a vyrovnaných zápasech na tomto turnaji jsme skonči-
li na 4. místě. Byly zde všechny týmy, které budou na 
kvalifikaci a my jsme se jich nezalekli. No paráda!

A je tu kvalifikace na MČR. Kluci hrají naplno a před-
vádějí krásné výkony. Do všech zápasů jdou srdcem a 

moc chtějí postoupit. Osud však rozhodl jinak. V rozhodujícím zápase 
podléháme týmu Sabat Praha. Ten se raduje z postupu a nám tímto 
zápasem končí sezóna. Smutek je vidět na všech tvářích. Je dobojo-
váno… I přes velké zklamání jsem moc hrdý na to, co kluci dokázali. 
Stali se z nich velcí hráči a bojovníci. I tato pro nás velká prohra je 
určitě někam posune. 

Jsem rád, že jsem mohl trénovat tyto úžasné kluky:
Matěj Hošna – z běhající želvy se stal Forest, prostě nezastavitelný
Filip Hanzalík – dříč, z kterého jednou bude velký hráč
David Jelínek – univerzální hráč, škoda že ho nemůžeme naklonovat
Lukáš Jelínek – neúnavný catcher, kde bere tolik energie?
Matěj Klang – malý – velký pálkař, který když trefí, tak to letí
Pepa Kovanda – tvrďas, který neuhne před žádným míčem
Bóďa Lexa – který má hráčské srdce větší, než je baseballová rukavice
Michal Malát – agresivní kluk, naštěstí jenom v běhu po metách
Viktor Sedláček – nadhazovač s kamennou tváří – soupeři třeste se

Určitě bych chtěl poděkovat Petru Vojtovi, který nám po celou sezonu 
velmi pomáhal v útoku i v obraně. Myslím si, že našim klukům předal 
tolik rad, kolik sám získal ve své bohaté hráčské kariéře.

Vzhledem k tomu, že jsem měl celou sezonu k dispozici pouze 9 hráčů, 
byla nutná výpomoc z mladší kategorie. Odvahu našli pouze 3 hráči:

Michal Cajz – malý vzrůstem a velký hrou, soupeři ho podceňovali,  
a to dělali velkou chybu
Ondřej Hajný – moc odvážný špunt
Denis Kronus – když jsou pravidla, tak vše funguje

Děkuji, že jsem mohl být součástí tohoto malého, ale i přesto úžasné-
ho týmu. Těším se, že se z nás brzy stanou spoluhráči. Kluci, a neza-
pomeňte: Do každého zápasu nastupujte s pokorou, s předsevzetím 
podat ze sebe to nejlepší a maximum. Když chcete vyhrávat, nejdřív 
se musíte naučit prohrávat. A to jsme se tuto sezónu naučili.

Závěrem bych chtěl moc poděkovat rodičům, za důvěru, trpělivost a 
pomoc. Bez vás by to nikdo z nás nedokázal.

U15 zhodnocení sezony

Vojta Vlach
hlavní trenér

Lukáš Kortus
asistent trenéra

1716



Muži Hluboké hráli stejně jako v roce 2018 druhou nejvyšší ligu.  
Po zisku titulu v minulém ročníku byl cíl jasný, postoupit do Extraligy  
a zastavit odliv našich mladých hráčů do konkurenčních týmů. Z toho-
to pohledu se stala sezóna 2019 neúspěšná, neboť postup nám utekl 
o jednu výhru. Sokolové tak v nadstavbě obsadili první nepostupové 
místo mezi elitní celky.

Snažíme se každý rok jednat se zahraničními posilami a letos se po-
vedlo dojednat výpomoc z Japonska, kterou byl Kodai Sasaki. Cílem 
je těmito importy oživit hru a trénování nejen mužů, ale i ostatních 
týmů. Jde také o konfrontaci úrovně zámořských hráčů s našimi,  
a především zajímavé jsou diskuze nad tréninkovými metodami, které 
se liší. Kodai byl výborný pálkař i excelentní nadhazovač. Bohužel mu-
sel odcestovat právě v době, kdy by nám nejvíce pomohl, a to těsně 
před konfrontací s Extraligou.

Velice kladně hodnotím bojovnost a chuť týmu v základní části a nad-
stavbě. Dokázali jsme porazit celky jako je Třebíč, Olomouc a Blansko 
dokonce v obou duelech. Jen Technika zůstala nepokořena. Vyva-
rovali jsme se zbytečným mentálním chybám, které nás v minulosti 
provázely v těch těžkých zápasech. A bylo vidět, že dokážeme kon-
kurovat minimálně spodní části Extraligy.

Neúspěch v nadstavbě pak negativně ovlivnil náladu týmu a bylo to 
znát na hře v Play off. Protože cíl sezóny nebyl naplněn, tak u mno-
hých z nás nebylo satisfakcí hrát o titul. V semifinále nás tentokrát 
porazil Blesk Jablonec a zaslouženě šel do finále.

A tým zhodnocení sezony

Martin Marek
hlavní trenér

Stanislav Hejný
asistent trenéra

1918



V letošním roce bylo kadetských týmů celkem 24 (rozděleno do čtyř 
divizí). Hlubocké kadetky odehrály všech pět víkendových turnajů. 
Třetí turnaj je nominoval do skupiny, kde šest týmů (Merklín, září) 
bojovalo o 9. místo. V Merklíně holky vyhrály a tím úspěšně zakončily 
tuto sezonu.

Kadetský tým byl složen pouze z hlubockých hráček, v příštím roce 
budeme muset opět spolupracovat s Trhovými Sviny, popř. s jinými 
týmy. Věkově totiž hráčky spadají do juniorek a kadetek. Nyní je v 
týmu celkem 15 hráček (2 nováčky – 14 let). Přes zimu máme v plánu 
trénovat 2x týdně v Sokolovně (středa, pátek).

Petra Dušková (U15) a Kája Dvořáková (U18) se zúčastnily výběrů do 
reprezentace. Obě hráčky byly úspěšné a dostaly se do širšího výbě-
ru. Kája Dvořáková byla také nominována do týmu, který v listopadu 
2019 bude reprezentovat U18 v USA (Kalifornie). 

Tréninky vedu sama a v zimě pomohl s nadhozem Dušan Hanzal.

Hráčky Hluboké: Blažková Lucie, Dvořáková Karolína, Dušková Petra, 
Fuková Kateřina a Veronika, Hasmanová Karolína, Jílková Tereza, 
Kundrátová Karolína, Machová Eliška, Malafová Lucie, Nejezchlebová 
Anežka, Pokorná Sofie, Prčková Anna, Vavreková Anna

Nováčci: Hochová Natálie (Dasný), Nováková Anna (Týn nad Vltavou)

Skončila: Prčková Anna

žákyně/kadetky zhodnocení sezony

Lenka Dvořáková
hlavní trenér

Matěj Dvořák
asistent trenéra

2120



Do loňské výroční zprávy jsem psala, že ženský soft pracuje hlavně 
na dalších generacích softballistek a baseballistů. Tento fakt se ne-
změnil, a dokonce přibývají další maminky nebo další potomci již za-
jetých maminek. Ale k tomu všemu přibylo dalších pár pozitiv. Chtěla 
bych moc poděkovat za ukrutné zlepšení docházky na trénincích. V 
průměru nás chodí kolem 7 až 8 hráček na trénink, což už řadu let 
neprobíhalo. Pak bych chtěla moc poděkovat hráčkám i všem a ostat-
ním, kteří se podíleli na letošním tréninku v neuvěřitelném počtu 15ti 
hráček a dvou trenéru Milana Maříka a Michala Pirgla. Děkuji.  A ještě 
jedno obrovské pozitivum: Věděla jsem, že náš softový team umí vždy 
zabrat v teambulidingových akcích a tmelení party, ale mám pocit, že 
toto jsme letos ještě povýšily. Děkuji moc za skvělou partu, děkuji za 
účasti na trénincích a věřím, že v další sezóně budu moci děkovat už i 
za nějakou tu výhru. Sportu zdar a vždycky Soft!

PS: Sotballový team se na Vás letos těší se svým předtančením na 
Sokolském plese 18. 1. Všichni se přijďte pobavit, pokochat a zafandit 
tanečnímu výkonu. 

ženy zhodnocení sezony

Kateřina Maříková
hlavní trenér

2322



ZŠ Vltava
Hlavní trenér: Martin Mužík

Asistent trenéra: Vojtěch Vlach

Tréninky: úterý 14:00 - 15:00

ZŠ Borek
Hlavní trenér: Martin Mužík

Asistent trenéra: Vojtěch Vlach

Tréninky: středa 14:00 - 15:00

ZŠ Hluboká nad Vltavou
Hlavní trenér: Martin Mužík

Asistent trenéra: Vojtěch Vlach

Tréninky: pátek 13:00 - 14:00

BASEballové kroužky

V úterý 14. 5. se děti ze škol Vltava, Borek, Hluboká nad Vltavou 
a Suché Vrbné sešly před školou, kde na ně čekal autobus, který 
je odvezl do Sportovně relaxačního areálu v Hluboké nad Vlta-
vou. Děti čekal baseballový turnaj. I přes to, že nám počasí moc 
nepřálo, děti ukázaly své nejlepší výkony.

Všechny týmy trénovaly na turnaj od začátku školního roku a také 
to bylo znát. Děti hrály v plném nasazení a turnaj si velice užívaly. 
Každý tým odehrál 4 zápasy (každý s každým), přičemž nejlépe 
se dařilo týmu Borek Giants, který skončil v turnaji s poměrem  
3W 1L a zajistil si tak 1. místo v turnaji. Další tým, který měl také po-
měr zápasů 3W 1L, byl Borek Sršni, který ovšem prohrál vzájem-
ný zápas se svými spolužáky a tak na ně zbyla stříbrná medaile.  
Na bronz dosáhl tým Pirates Vltava, který si z turnaje odnesl  
2 výhry a 2 prohry. Na 4. místě skončil tým ze Suchého Vrbného, 
který po celou dobu turnaje předváděl parádní výkony a jako jedi-
ný dokázal porazit Borek Giants. Na 5. místě skončila Hluboká nad 
Vltavou, která i přes to, že nevyhrála ani jeden zápas, předvedla 
velikou sílu na pálce a všechny jejich zápasy skončily těsně. 

Tímto bychom rádi poděkovali všem zúčastněným 
týmům a budeme se těšit na příští rok.

turnaj škol
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soutěž o nejsilnější ruku školy reprezentanti 2019

Sokol Hluboká nad Vltavou uspořádal pro základní školy  
Nerudova, Vltava a Hluboká nad Vltavou soutěž v hodu  
do dálky a s tím i spojené baseballové dovednosti. Děti si kro-
mě hodu do dálky mohly vyzkoušet i hod na rychlost, správ-
né chytání a házení s rukavicemi a odpal jak ze stativu, tak  
i z coachballového nadhozu.

Celkem soutěžilo 16 tříd. Osm tříd prvňáků a osm tříd druhá-
ků ze všech škol, přičemž každá třída soutěžila mezi sebou.  
Po úvodním představení programu následovala samotná 
soutěž v hodu do dálky. Dětem se dařilo a každým hodem 
se zlepšovaly. Po dokončení soutěže byla pro děti připravena 
baseballová stanoviště pod vedením hlubockých baseballis-
tů. Některé děti si šly vyzkoušet chytání a házení, některé 
zase pálení ze stativu a coachballu. Pro děti byl také připra-
vený skákací hrad, který byl neustále zaplněný.

Poté, co si děti vyzkoušely všechna stanoviště, se přešlo na 
vyhlášení výsledků hodu do dálky. Nutno podotknout, že 
nejlepší hody se pohybovaly u prvňáků mezi 20 – 25 metry,  
u druháků pak mezi 25 – 33 metry! Tři nejlepší žáci z každé 
třídy si ze soutěže odnesli poukázku do Sportovně relaxač-
ního areálu Hluboká nad Vltavou a roční členství do klubu 
zdarma.

Hlavním úkolem akce nebylo zjistit, kdo hází nejdál, ale dostat 
baseball do podvědomí nejen samotných žáků, ale i učitelů  
a rodičů. Celou akci považujeme za velmi úspěšnou a bude-
me se těšit na další ročník!

Michal Cajz
Reprezentace ČR U12
- 4. místo Mistrovství Evropy U12 (Třebíč)
- 8. místo Mistrovství světa U12 (Taiwan)

Martin Mužík
Reprezentace ČR U23 + seniorská reprezentace
- 1. místo Mistrovství Evropy U23 (Praha)
- MVP U23
- 5. místo Mistrovství Evropy mužů (Bonn)
- 3. místo Olympijská kvalifikace (Itálie)
- vstup do českého klubu homerunářů (50 HR)

Karolína Dvořáková
Softballová reprezentace ČR U16 
- 1. hlubocká reprezentantka v softballu
- 3. místo Mistrovství Evropy U16 (Záhřeb)
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hlubocký baseballový kemp turnaje na hluboké

Ve druhém červencovém týdnu se za ideálních tep-
lot v rozmezí 20 – 24°C uskutečnil letní baseballo-
vý kemp, který letos můžeme označit jako „Velký“. 
Všechny předchozí ročníky překonal především v po-
čtu účastníků. Do tréninků se zapojilo celkem 74 hrá-
čů. Nárůst zapříčinily dvě skutečnosti. Přibyla nám 
jedna celá kategorie U8, tj. program poprvé probí-
hal na všech hřištích ve čtyřech kategoriích. Druhým 
faktorem byl velký zájem z klubů ze západních Čech 
(Plzeň, Klatovy, Domažlice), odkud přijelo 16 mladých 
baseballistů.

Trenéři, kterých se během kempu vystřídalo 20, měli 
o to intenzivnější práci a klobouk dolů nad tím, s ja-
kým zápalem vedli každodenní tréninky a jak si vše 
dokázali zorganizovat. Podstatné je, že hráči byli na 
výsost spokojeni. A vytíženi byli maximálně, neboť 
od pondělí do středy měl program tři fáze: dopo- 
lední tříhodinový trénink (u mladších kratší) zaměře-
ný na konkrétní činnosti (cíl pro danou kategorii byl 
stanoven předem), odpolední individuální trénink za-
měřený zejména na nadhoz a catchera a třetí fází byl 
zápas. Tréninky se prokládaly měřením běhů a hodů, 
také různými soutěžemi, v nichž proti sobě bojovali 
5-6 členné týmy, které byly stanoveny už na počátku 
kempu. Čtvrteční a páteční program byl už na fyzičku 
a koncentraci méně náročný. Zpestřením byl cyklis-
tický výlet a zápasy.

Při dvou nocích strávených v Sokolovně tělocvič-
na praskala ve švech a na spaní byl tentokrát využit  
i malý sál, kde našly klidnější útočiště U8. Z promíta-
ných filmů měla úspěch kempová premiéra – Objev 

• Kvalifikace ČBP U13
• Finále ČBP U13
• Hry přátelství U15
• Turnaj Little League
• Výroční turnaj - 25. výročí založení klubu
• Finále oblasti Jihozápad U11
• Finále oblasti Jihozápad U13
• Český Baseballový Pohár U10
• 3x Turnaj Rookieball U8
• Turnaj Softball Kadetky

roku – příběh malého chlapce, který se po zranění 
ruky stane hvězdou klubu Chicago Cubs.

Už bylo napsáno, že k velikosti kempu významně 
přispěli trenéři. Nejširší kategorie na kempu spoje-
ná U15+U13 se připravovala převážně s americkými 
trenéry. Head coachem byl Tim Crow, komunikativní, 
pozitivní a vtipný. Při každém novém cvičení vždy bě-
hal na místo určení a nadšením vedl hráče k větší pra-
covitosti. Ve čtvrtek po něm vedení převzal osvěd-
čený, stejně nadšený Chris Squires. Velkou inspirací  
byl jeden ze současných českých nejlepších base-
ballistů Martin Mužík. U11 měly za cíl zlepšit sílu a ak-
tivitu na pálce. Hlavní trenér Zdeněk Josefus dával 
tréninku myšlenku a při cvičeních dostávali hodně 
prostoru naši mladí trenéři - hráči. V U9 jsme se za-
měřovali nejvíce na pálku a outfield. Kluci při trénin-
cích a odpoledních zápasech prokazovali velkou obě-
tavost a radost ze hry. Trenérem - hostem byl u U9 
Arnošt Nesňal, hráč a velký trenér Draků Brno (stál 
u jejich 21 titulů v Extralize) a mužské reprezentace. 
Nejmladší U8 měly perfektní program naplánovaný 
catcherovskou a pálkařskou ikonou klubu Michalem 
Pirglem. Mimo jiné si děti každý den testovaly své do-
vednosti při soutěžích Masters.

Vydařené tréninky a povedená většina záležitostí 
okolo (např. chutná kuchyně v areálu) znamenaly, že 
kemp měl velký úspěch u hráčů, což je nejdůležitěj-
ší. Rádi bychom toto zopakovali i příští rok, kdy se 
bude konat jubilejní 10. letní kemp. Za letošní patří 
dík všem trenérům, hráčům a zaměstnancům areálu.

28 29



rekonstrukce hřišŤ 2019-2020

• Kompletní drenážní systém 
• Závlahy 
• Krytá pálkařská hala
• Sklad sportovního vybavení
• Tribuny 
• Zázemí pro zapisovatele
• Oplocení vč. paddingu
• Šatny pro hráče
• Pálkařské haly
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chicago tour 2019

V letošním roce k příležitosti 25 let od založení baseballového klubu na Hluboké jsme uspořádali 
výjezd do USA – Chicaga. V Chicagu jsme strávili celkem 16 dní včetně cesty letadlem. 

Naše tréninky probíhaly na místním veřejném hřišti, které jsme měli libovolně k dispozici během 
celého dne. Jednalo se o baseballové hřiště, které pozvolně přecházelo v místní park. V České 
republice tuto formu provedení hřišť nenaleznete. Protože se hráči sešli z různých klubů, byly 
tréninky převážně věnovány společné souhře. Během pobytu jsme odehráli 4 utkání s místními 
týmy a jednou základní školou. Po závěrečném zápase se našim hráčům věnoval jednu tréninko-
vou jednotku přímo americký trenér a pro kluky to byl obrovský zážitek. Bonusem bylo pozvání 
přímo k němu domů na klasický americký hot dog.

Mimo jiné mohli hráči i rodiče vidět naživo MLB zápasy domácích týmů Chicago White Sox  
a Chicago Cubs.
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oslavy 25. výročí

Staré Gardě se podařilo skórovat ve 3. směně, a to hned třikrát. A tým 
dokázal odpovědět v té samé směně a snížit na 3:2. Do hry se postupně 
dostali všichni hráči z obou týmů a po několika směnách bylo skóre před 
dohrávkou Áčka 6:3 pro Starou Gardu. A tým se nechtěl vzdát bez boje 
a skóre s dvěma auty stáhnul na 6:5 s běžcem na 3. metě. V tu chvíli to 
bylo jasné. Mikrofonu se napůl ujal Karl von Banhof a Michal Pirgl byl 
povolán do hry. Ještě před tím, než Mike vzal pálku do ruky, představil 
všechny historické dresy a trička hlubockého baseballu, co doma měl 
a navlékl si je na sebe jako symbol hrdosti člena hlubockého baseballu. 
Následně si vzal pálku do ruky a nakráčel do pálkařského boxu. Mezitím 
Stará Garda vystřídala nadhazovače. Na nadhazovací kopec se postavil 
Martin Marek, trenér hlubockého Áčka. Mike udělal dva mocné švihy na 
druhý a třetí nadhoz a zdálo se, že dneska úspěch nepřijde. Následovaly 
2 foul bally. Stav byl tedy 1 ball a 2 striky. Dalším nadhozem byl ale Mike 
trefen a už si kráčel na 1. metu. Všichni na hřišti se ale shodli, že Mike by 
měl mít možnost pálit, a tak následoval bolestivý návrat do boxu. Otřese-
ný Mike bohužel další nadhoz prošvihl a s humorem poznamenal: „Já se 
těch káček snad nezbavím“. Zápas byl u konce a Stará Garda tak zvítězila 
v poměru 6:5.

Po závěrečném pozdravení a podání rukou následovalo už jen focení  
a velký potlesk fanoušků. Obrovský dík patří Michalu Pirglovi za jeho 
úžasné komentování po celou dobu zápasu, všem hráčům za jejich před-
vedené výkony a samozřejmě divákům!

Po zápase bylo pro všechny připravené grilování, pivo a večerní veselení, 
které v některým případech probíhalo až do brzkých ranních hodin.

Doufáme, že jste si všichni výročí užili a že se za 5 let sejdeme v ještě 
větším počtu!

Celé oslavy začaly už v pátek, kdy nám zápasem mezi Hlubokou  
a Kladnem odstartoval výroční turnaj mládeže do 12 let, kterého se 
zúčastnily tři týmy Hluboké, dva týmy z Kladna a Kotlářka Praha. 
Všem týmům patří velké díky, že přijaly pozvání našeho klubu a za-
hrály si super baseball.

Hlavní program oslav pak začal v sobotu slavnostním zahájením  
u dřevěného hradu v areálu. Slova se ujal předseda klubu David Šťast-

ný, který na své pódiové hradby pozval 
všechny zakládající členy, kteří se účastnili 
oslav a vzpomenul na rané začátky hlu-
bockého baseballu. Svůj prostor k proslo-
vu poté převzal Michal Pirgl, hlavní trenér 
kategorie U7 a člověk, který také stál při 
zrodu klubu a poděkoval Davidovi za jeho 
skvěle odvedenou práci. V rámci slavnost-
ního zahájení byly také odhaleny nové his-
torické panely z let 2014-2018. Po všem po-
vídání následovalo rozdání výročních triček 
a skupinové focení před hradem.

V 11 hodin začal zápas Hluboké proti 
Kotlářce Praha, na který se všichni šli  
s očekáváním podívat.

Po společném obědě si účastníci oslav 
mohli vyzkoušet hned několik aktivit, 
které pro ně klub připravil. Jednalo se  
o turnaj v plážovém volejbalu, kick- 
ball a k dispozici byly oblíbené vodní 
atrakce. U mola byly připraveny pad-
dleboardy a mořské kajaky, Big Sup  

a šlapací paddleboardy. Vzhledem k horkému počasí byly tyto vodní 
atrakce neustále obsazeny.

Z důvodu zpoždění turnaje se zápas Staré Gardy a hlubockého  
A týmu posunul na 18:00, což ale ničemu nevadilo. Celý zápas od-
startoval soutěží v individuálních dovednostech neboli Masters. Týmy 
soutěžily v běhu kolem met na rychlost, hodem na přesnost a home-
run derby. Každý tým vybral tři hráče na jednu disciplínu. V prvním 
běhu na rychlost zvítězili s velkým náskokem kluci z A týmu, ale po 
podaném protestu Staré Gardy, že jeden z Áčka nešlápl metu, byl 
úspěch připsán Staré Gardě.

V další disciplíně, hodu na přesnost, to bylo nahoru a dolů. První se 
vedení ujala Stará Garda. Následně se A týmu podařilo vyrovnat, na-
výšit skóre a udržet svůj náskok až do vítězného konce.           

Poslední disciplína ovšem patřila čistě Staré Gardě, která v homerun 
derby odpálila víc jak 7 odpalů za plot. Nutno podotknout, že hráči  
A týmu měli značný handicap, protože museli pálit z ruky z nadhazo-
vacího kopce, kdežto Stará Garda pálila až z antuky za druhou metou.

Po skončení individuálních dovedností Masters, které tedy nakonec 
ovládla poměrem 2:1 Stará Garda, nebránilo už nic začátku 5 let oče-
kávaného zápasu mezi už zmíněnou Starou Gardou a A týmem Sokol 
Hluboká.

Michal Pirgl, který nás svým hlasem všechny provázel po celou dobu 
zápasu, vyhlásil nástup obou mužstev a představil startující line-up. 
Po nich následovala hymna a mohlo se začít. Za A tým nastoupil  
na nadhazovacím kopci Pepa Novák a za Starou Gardu, kdo jiný než 
David Šťastný. Oběma nadhazovačům se po celou dobu dařilo a ani 
jeden z nich neumožnil bod.
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Hluboká Baseball & Softball Club z.s.

Sportovní 1276, 373 41 Hluboká nad Vltavou, T: 723 584 866, E: stastny@hluboka.cz
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