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Softballové Kunovice míří do Evropy 

 Softballový oddíl Snails Kunovice má i v letošním roce napilno. Sezóna se pro všechny týmy 

právě rozbíhá a navíc finišují poslední úpravy na Mlatevni. Ta je již připravena na svoji další sezónu. 

A bude to opět sezóna náročná, neboť každý víkend přivítá nějakou akci. Na domácí půdě se v 

letošním roce představí všechny týmy Snails, což v předchozích sezónách kapacita areálu 

neumožňovala. Také se začíná s přípravami na rok 2020, kdy budeme hostit nejlepší hráčky z celé 

Evropy ve věkové kategorii do 22 let. A hned na začátku sezony letošní je pro fanoušky připraven 

bonbonek v podobě zápasů nově vznikající Euroligy žen.  

Snails jsou jasně největším sportovním klubem v Kunovicích a patří mezi největší sportovní 

oddíly ve Zlínském kraji. 9 mládežnických věkových kategorií, minimálně 10 celostátních soutěží a 

k tomu ještě velké množství dalších akcí, které jsou stabilní součástí sportovního a společenského 

života klubu. 

„ I letošní sezóna bude pro klub náročná. Přestože jsme už nechtěli rozšiřovat počet soutěží a 

týmů, tak nově stavíme tým juniorů, “ konstatuje předseda Snails Pavel Křivák. „Vzhledem k tomu, že 

nechceme, aby starší kluci odcházeli na hostování do jiných klubů, museli jsme tento krok udělat. Je to 

pro nás důležitý článek před kategorií mužů.“ Novinkou je pak Slovácká slowpitchová liga, kterou 

oddíl organizuje pro rekreační hráče a hráčky. „Chceme aktivně vrátit na hřiště bývalé hráče a hráčky, 

rodiče, příznivce, aby si přišli zasportovat a zahrát v příjemném prostředí Mlatevni.“ 

 V letošním roce čeká Snails až 17 soutěží, z nichž většina je celostátních: 

1. Ženy – Extraliga žen 

2. Ženy – Euroliga 

3. Muži  – 3. ČSL mužů 

4. Ženy B  – 3. ČSL žen 

5. Juniorky – 2. celostátní liga juniorek 

6. Junioři – 2. celostátní liga juniorů 

7. Kadeti – Extraliga kadetů 

8. Kadeti B – Moravská liga kadetů 

9. Kadetky – 2.celostátní liga kadetek 

10. Kadetky B – Moravská liga kadetek 

11. Žáci – 2. celostátní liga žáků 

12. Žáci B – Moravská liga žáků 

13. Žákyně – 2. celostátní liga žákyň 

14. Žákyně B – Moravská liga žákyň 

15. Coachball  (do 11 let) – Celostátní liga 

16. T-ball (do 9 let) – Celostátní liga 

17. Slovácká slowpitchová liga 
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Mistrovství Evropy 2020 v Kunovicích 
 

Příprava k této vrcholné akci se rozjela okamžitě po vítězné kandidatuře. Ač se zdá, že je 

hromada času, opak je pravdou. „Potřebujeme osvětlení hlavního hřiště, bez toho se určitě 

neobejdeme,“ objasňuje předseda klubu. „Jestliže chceme mít všechny úpravy v areálu hotové do 

konce roku 2019, tak máme nejvyšší čas. Všichni víme, jak to je v České republice s povolením na 

podobné věci.“ V Kunovicích by rádi zlepšili divácké a hráčské zázemí. Především kapacita tribuny je 

pro takovou akci nedostačující. „Určitě potřebujeme ještě jednu výsledkovou tabuli na hřiště B a pár 

dalších drobností, ale světla jsou hlavní prioritou.“ 

Během zimní přestávky, kdy se týmy připravovaly ve sportovní hale v Kunovicích a v 

tělocvičně ZŠ Za Alejí v Uherském Hradišti, prošel areál jednou větší změnou. Ještě v podzimní části 

se podařila dotáhnout investice do nového sociálního zařízení pro dívky a přibyla také nová šatna pro 

rozhodčí. „O částku 400 000 Kč  jsme se podělili napůl se Zlínským krajem, kterému mnohokrát 

děkujeme,“ prozradil předseda klubu. „Poděkování pak patří všem členům a rodičům, kteří pomáhali s 

instalací a připojením těchto nových buněk. A samozřejmě s každoroční přípravou areálu na sezónu,“ 

děkuje vedení klubu ústy nejvyššího představitele.  

 

Kunovické ženy vstupují do Euroligy 

Velkou novinkou mezi soutěžemi, které budou Kunovice v letošním roce obsazovat, je 

Euroliga žen. Hned 10 týmů z Česka, Slovenska, Maďarska, Srbska, Itálie, Bulharska, Ukrajiny, 

Chorvatska se utká v několika hracích dnech systémem každý s každým. Nejlepší týmy pak postoupí 

do říjnového Finálového turnaje. Kunovice jsou jediným českým zástupcem. 

„Jedná se v podstatě o první dlouhodobou evropskou soutěž. Je to taková vlaštovka a uvidíme, 

jestli si své místo v klubu najde i v budoucnu. V každém případě se na ni těšíme. Právě mezinárodní 

zkušenosti nám schází a jsou ohromně cenné pro hráčky i trenéry,“ vysvětluje Pavel Křivák. 

Euroliga bude první velkou letošní akcí v Kunovicích. Hned v úvodu sezóny, o víkendu 21. - 

22. dubna, se sjede 8 týmů na Moravu a odehrají na Mlatevni první vzájemné zápasy. „Většina klubů 

má plný kalendář, takže je snahou se vždy potkat na jednom místě a odehrát několik zápasů,“ osvětluje 

systém trenér ženského týmu Kunovic. „Určitě bereme soutěž hlavně jako velkou zkušenost. 

Odhadnout výsledek vůbec nedokážu. Budeme se snažit probojovat do podzimního Finálového 

turnaje. To je jasný cil.“ Kunovice se představí ještě na Slovensku a v chorvatském Zágrebu.  

 

Extraliga žen 2018 – Favorité se nemění 

 7 let v Extralize, 2 bronzy, 4 brambory a jedno 5. místo. Jenom jednou Kunovice neprošly do 

semifinále. V loňském roce skvěle zvládly čtvrtfinále s Tempem Praha, vzdorovaly Joudrs Praha, aby 

pak přišly o bronz posledním odpalem rozhodujícího zápasu s Eagles Praha.  

 „Loňská sezóna nám nevyšla úplně podle představ. Přesto jsme odvedli standard a nezklamali. 

Medaile nám však utekla doslova mezi prsty,“ vzpomíná smutně trenér Křivák. Tým se připravoval 

tradičním způsobem, včetně halového turnaje v Hluku, který v silné konkurenci opanoval. „Zaměřili 

jsme se především na útočné prvky, protože jsme právě na pálce v loňském roce nepodávali 

přesvědčivé výkony. Do týmu se po roční přestávce vrací opora Tereza Vlčková, která po operaci 

kolene do loňské sezóny vůbec nezasáhla. „Tereza nám pomůže ve všech směrech. Je to leader týmu, 
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výborná pálkařka a opora v poli. Prostě rozdílový hráč. Sice neabsolvovala celou zimní přípravu, ale 

má dostatek zkušeností a věřím, že bude připravena.“ Novou tváří je Kateřina Klimplová, která 

přichází na hostování z Brna. Mistryni Evropy z roku 2014 zná trenér Křivák velmi dobře z juniorské 

reprezentace. Měla by vyztužit vnitřní pole. V kádru pak již napevno zakotvují juniorky Kateřina 

Hlaváčková a Hana Rudohradská.   

Aktuálně to však vypadá, že Kunovice mají problém na nadhozu. První nadhazovačka 

Dominika Rampáčková si minulý víkend přivezla z Itálie poraněné koleno a není jasné, jak dlouho 

bude týmu scházet. „Snažíme se najít alespoň krátkodobou náhradu, ale extraligové nadhazovačky 

nerostou na stromech,“ odhaluje starosti kauč Křivák. Zatím to vypadá, že sezónu otevřou hráčky, 

které měly Rampáčkové hlídat záda. „Věřím, že společnými silami se o nadhazovačské povinnosti 

postarají a zbytek týmu je podpoří jak v obraně, tak především v útoku.“ 

Scházet bude především dlouholetá opora Lucie Kaplarczyková, ale také v zahraničí studující 

Sabina Phamová. Úkol je však jasný. Prokousat se základní částí minimálně do 6. místa a zajistit si tak 

playoff. Očekávaní favorité Ledenice a Joudrs Praha budou pravděpodobně opět základní části 

vládnout. Zbytek však bude opět vyrovnaný. Do Extraligy se po roční pauze vrací Storms Řepy. A ty 

budou v neděli 29. dubna na Mlatevni prvním soupeřem Snails. Také oba květnové sváteční dny se 

bude hrát v Kunovicích Extraliga. V úterý 5. června pak dorazí do Kunovic reprezentace juniorek, 

která opět v rámci Extraligy hraje zápas s každým týmem. „Rádi bychom tento den využili nejenom k 

Extralize žen, ale také ke Dnu dětí,“ prozrazuje plány předseda. „Navíc připravujeme speciální 

komentování tohoto zápasu pro všechny neznalé softballu tak, aby pochopili pravidla a hlavní smysl 

hry.“ 

Příchozí hráčky:  Kateřina Klimplová  (CATS Brno) 

    Kateřina Hlaváčková  (juniorky Snails) 

    Hana Rudohradská  (Apollo Bratislava) 

Odchozí hráčky:  Laura Ferancová  (Storms Řepy) 

     

 

Muži mají za úkol postoupit do 2. ligy 

 Trenérské duo Radim Schlinger a Ondřej Blaha dostalo od vedení klubu jasný úkol – postoupit 

do 2. ligy mužů. A to je velká změna. „V zimě jsme si sedli a diskutovali o mužské části klubu. Shodli 

jsme se napříč všemi kategoriemi, že je nutné se především vrátit do 2. ligy mužů, aby hráči, kteří již 

opouštějí mládežnické kategorie, neodcházeli do jiných klubů,“ konstatuje předseda. 

A tak tým udržel všechny stabilní hráče a navíc kádr doplnil o několik hráčů s ligovými zkušenostmi. 

Jan Kukol, Tomáš Kotulan a Roman Šumbera přicházejí z Brna, Matěj Urbánek pak z Kostelce nad 

Orlicí. O nadhoz by se měli starat především Bronislav Kratochvíl a Marek Lapčík, který týmu, i přes 

své trenérské povinnosti u extraligových kadetů, bude pomáhat s postupem.  

Hned úvodní přípravný turnaj v Pardubicích tým opanoval, když dvakrát zdolal i extraligového 

nováčka domácí Pasos. „Pokud kádr udržíme na všech turnajích 3. ligy, tak věřím, že se nám postoupit 

podaří,“ věří předseda.  

Domácí líheň by v týmu měli zastupovat především Martin Kubiš, Adam Luňák a Matyáš 

Kolůch. Vyplácí se tak trenérská práce bývalých hráčů Přemysla Beránka u U11, Přemysla Víchy u 

žáků, Marka Lapčíka u kadetů a nově Bronislava Kratochvíla u juniorů.  

  

 

Snails a reprezentace 
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 Také reprezentační týmy čeká v letošním roce několik významných akcí.  A v Kunovicích 

pevně věří, že se na nich objeví také několik šneků a šnečic.  

 Hned na konci června odlétá ženská reprezentace na Světový pohár do Los Angeles a následně 

do Vancouveru na Canada Cup. V září pak čeká reprezentaci novinka v podobě evropského turnaje 

Super Six určeného pro 6 nejlepších evropských zemí. Některé hráčky se nově připravuji v 

Reprezentačním tréninkovém centru, které je určeno pro úzkou skupinku, jehož vrcholem byl 

přípravný kemp na Floridě. Přípravu v centru absolvuje Tereza Kubicová. Do letních akcí však mohou 

zasáhnout i další hráčky.   

 Michal Kolůch, aktuálně hostující v extraligovém Tempu, si vybojoval pevné místo v mužské 

reprezentaci, která směřuje svoji přípravu k domácímu Mistrovství světa v roce 2019. Muži se již 

vrátili z Nového Zélandu a čeká je červnové Mistrovství Evropy. 

 Reprezentace žen do 22 let má své Mistrovství Evropy na Slovensku. A tam by se kunovické 

hráčky rády představily v českém dresu. Jde především o silnou generaci z ME juniorek v roce 2014 – 

Klimplová, Húsková, Kubicová, Phamová. 

  Reprezentace do 16 let sice v letošním roce svoji vrcholnou akci nemají, ale i tam se objevují 

ve žlutých dresech naděje, které by v letošním roce reprezentační trenéry rády zaujaly.   

Tak uvidíme. 

 

 

Snails a mládežnické týmy 

 

 V mládežnických týmech čeká v roce 2018 na kunovické trenéry hromada práce. Asi 

největším želízkem v ohni je tým kadetů. Tým vedený Markem Lapčíkem je nováčkem Extraligy 

kadetů. Generace, která držela žákovskou kategorii v Extralize, tak nově může předvádět své umění o 

kategorii výše.  

 

 I kadetky mají před sebou jasný cíl. Postoupit na Finálový turnaj pro 8 nejlepších týmů, který 

se v září bude konat na domácí půdě v Kunovicích. Úkol to však bude přetěžký. Počty kandidátů se 

každoročně zvyšují a medaile v jednotlivých kategoriích visí stále výš a výš.  

 

 Novinka čeká nejmladší kategorii U9, kde dochází prvně ke společné soutěži se stejně starými 

týmy baseballu. A ten má na Moravě silné postavení. A tak je čekají zápasy proti nadějím 

extraligových baseballových týmů například z Ostravy nebo Olomouce. 
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pá 20.dubna 2018 Slov. Slowpitch liga

so 21.dubna 2018 Euroleague žen

ne 22.dubna 2018 Euroleague žen

so 28.dubna 2018 T-ball U9

ne 29.dubna 2018 Extraliga žen Kunovice – Storms

út 1.května 2018 Extraliga žen Kunovice – Eagles

so 5.května 2018 2.liga juniorek

ne 6.května 2018 2.liga juniorek

út 8.května 2018 Extraliga žen Kunovice – Joudrs

so 12.května 2018 2.liga kadetek

ne 13.května 2018 2.liga kadetek

pá 25.května 2018 Slov. Slowpitch liga

so 26.května 2018 2.liga žáků

ne 27.května 2018 2.liga žáků

so 2.června 2018 2.liga žákyň

ne 3.června 2018 2.liga žákyň

út 5.června 2018 Extraliga žen Kunovice – juniorky ČR

so 9.června 2018 2.liga juniorů

ne 10.června 2018 2.liga juniorů

pá 15.června 2018 Slowpitch Day

so 16.června 2018 Extraliga kadetů

ne 17.června 2018 Extraliga kadetů

pá 22.června 2018 Slov. Slowpitch liga

so 23.června 2018 Coachball

so 4.srpna 2018 Extraliga žen Kunovice – Kotlářka

ne 5.srpna 2018 Extraliga žen Kunovice – Ledenice

so 11.srpna 2018 Extraliga žen Kunovice – Tempo

ne 12.srpna 2018 Extraliga žen Kunovice – Sabat

so 25.srpna 2018 3.liga mužů

ne 26.srpna 2018 3.liga mužů

so 1.září 2018 3.liga žen

ne 2.září 2018 3.liga žen

pá 14.září 2018 Slov. Slowpitch liga

pá 21.září 2018 Finálový turnaj kadetek

so 22.září 2018 Finálový turnaj kadetek

ne 23.září 2018 Finálový turnaj kadetek

pá 28.září 2018 Beeball Day

so 13.řijna 2018 Ukončení sezóny


