
Obsah čísla

 

K nejvyšší metě v softballu

Máme-li se ohlédnout za loňskou sezonou místního softballového a baseballového klubu Spectrum Praha, který si nedávno připomenul
deset let existence, nelze pominout účast juniorské reprezentace ČR na mistrovství světa v Austrálii. V našem národním týmu bylo pět
hráčů z oddílu Spectrum Praha, dále jeho dva trenéři a hlavní kouč reprezentace Martin Chmelík rovněž hraje za tento oddíl. Pro
všechny zúčastněné se jednalo v prvé řadě o mimořádný zážitek, byť nebyl ověnčen žádnou medailí. Ale už jenom ta skutečnost, že k
protinožcům cestovala česká výprava jako jediná z celé Evropy, dokládá, jak jsou naši junioři v tomto malém sportu ve světě uznáváni.

Základna oddílu je od svého vzniku při ZŠ Bří Venclíků na Černém Mostě. Zhruba 80 oddílových hráčů je žáky této školy, kde chodí do
čtyř sportovních tříd od šesté do deváté, pátá třída slouží jako přípravka - od září se otevírá nová s tím, že lze do ní po náboru, který
proběhl před prázdninami, ještě přijmout omezený počet dětí. Začínající hráči se v ní učí nejen chytat a správně házet, ale i techniku
odpalu, osvojují si základní vědomosti z pravidel hry. V současnosti je v oddíle registrováno přes 200 hráčů - od nejmenších z
přípravky, až po dospělé borce. Doplňkově se tu hraje na slušné úrovni také baseball.

Z loňské sezóny stojí zato si připomenout některá umístění: vítězství ve školní softballové lize (ve finále výhra nad Klánovicemi), druhé
místo na Pražských dětských olympijských hrách. Velmi dobré výsledky vykazují kadeti a junioři - ti na openu v Chomutově skončili
druzí. Muži se probojovali mezi čtyři nejlepší týmy první ligy. Ženám se už tolik nedařilo - sestoupily z II. ligy do pražského přeboru. Tak
už to ve sportu chodí, že nelze jen vítězit - i porážky jsou užitečné. Pokud se s nimi dokážeme vyrovnat a poučit se z nich, tak nás posílí.

A jaká je bilance oddílu v letošním roce? Kadeti vybojovali vítězství ve 4. ročníku Karlovarského duoble a na domácí půdě byli první v
Jarní metě, která měla poprvé mezinárodní punc díky družstvu ze Slovenska. Mladší juniorky se neprobojovaly na podzimní mistrovství
republiky, starší junioři jsou opět odhodláni si na mistrovství republiky v Kostelci nad Orlicí sáhnout na medaile. Na Juniorském
mistrovství Evropy v Chocni je oddíl zastoupen několika hráči. Letos se prvně konalo mistrovství republiky v tee-ballu pro nejmladší
kategorii hráčů (Spectrum bylo druhé).

Tradičním místem letního oddílového soustředění je Kostelec nad Orlicí, kde i letos během čtyř turnusů vystřídá přes sto dětí. Po
prázdninách se od 7. do 13. září bude konat poprvé na Černém Mostě mezinárodní turnaj PVP (Pohár vítězů poháru). Oddíl plánuje

obsah.html


prodloužení hřiště podle mezinárodních pravidel (ze 70 na 76 metrů), dále chce dokončit tréninkové hřiště. Žádost oddílu o dlouhodobý
pronájem sportoviště při ZŠ Bří Venclíků (dosud je nucen pronájem každoročně obnovovat) nebyla zatím vyřízena. Důležitá změna
nastane na podzim, kdy se má začít stavět zázemí pro nově zřizované beach volejbalové hřiště v areálu školy. Zázemí by mělo sloužit i
softbalistům místo dosavadních školních šaten. Oddíl by rovněž potřeboval více trenérů. O dobrém renomé oddílu svědčí i to, že
každou středu na zdejším hřišti trénují s juniorskou a ženskou reprezentací nadhazovači pod vedením kouče Kevina Hendersona.
Čauky spectrumáci! - to je oslovení z titulní stránky oddílového časopisu ODPAL, který bývá plný novinek a zajímavostí z dění v softu i
baseballu na hřištích v celé republice, ale i mimo ně.
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