
Extraligový bulletin ČSA říjen 2014

Holub přerušil kariéru
Dlouholetý reprezentant, první catcher

Radotínského SK a mistr republiky 2006

Lukáš Holub se rozhodl ze zdravotních

důvodů přerušit na neurčito hráčskou kariéru.

Tým se bude muset vyrovnat se ztrátou

jednoho z klíčových hráčů. O jeho pozici v

týmu by se měli pro nadcházející sezónu

porvat Martinové Tomeček s Novotným.

Oba vítězové druhých lig budou příští rok
hrát Extraligu. V mužské nejvyšší soutěži
nahradí sestupující Plzeň pražská Kotlářka,
která přetlačila v semifinále Kunovice a v
boji o postup porazila Most 3:1 na zápasy.
Ženskou Extraligu pro příští rok doplní
Tempo Praha. Lišky mají za sebou suverénní
sezonu ozdobenou finálovým vítězstvím nad
rezervou Joudrs jednoznačně 3:0.

Homerunářem roku je Kolkus
Prestižní statistiku v počtu extraligových
homerunů vedl posledních šest let kapitán
Spectra David Mertl. Letos toto prvenství
neuhájil. Nejvíckrát za plot v sezoně 2014
odpálil jeho klubový i reprezentační kolega
Patrik Kolkus. Aktuální mistr Evropy a
České republiky nasbíral celkem 19
homerunů, což je absolutní rekord od doby,
co Extraliga počítá podrobné statistiky.

Tým Eagles zůstal po loňské sezoně snů pohromadě a nadále vládne českému
ženskému softballu. Finále přineslo krásný, napínavý softball. Foto: Jan Beneš.

Eagles vyhrály čtvrtý titul v řadě
Počtvrté za sebou viděla česká softballová
Extraliga finále playoff mezi odvěkými
pražskými rivaly Eagles a Joudrs. A i
napočtvrté zůstává titul v rukou Eagles, které
letos povolily svým soupeřkám ve finálové
sérii jediné vítězství. Joudrs jako finalistky
PMEZ a vítězky českého poháru se tak
musejí spokojit opět pouze se stříbrnými
medailemi, rozhodující zápas prohrály na
domácím hřišti po infarktovém závěru 4:3.
Boj o titul ovšem proběhl plně v režii Eagles,
které zvládly načasovat formu právě na
finálové boje. „Myslím si, že rozhodlo to, že
takové zápasy umíme hrát. V základní části
nepodáváme tak suverénní výkony. Když ale
přijde playoff, umíme zabrat a ten zápas si
užít. Vyhráváme podle mě díky tomu, že si
zápasy užíváme,“ řekla Sabina Borecká,
která patří k hlavním oporám jak v Eagles,
tak v českém národním týmu a ve svých 25
letech slaví extraligový triumf už posedmé.
Tým z Krče první dva zápasy vyhrál
bezchybným, koncentrovaným výkonem 4:0

a 6:0 a po prvním finálovém víkendu mu
stačilo proměnit jeden ze tří mečbolů.
První pokus před vlastním publikem ještě
nevyšel. V defenzivně laděné bitvě Joudrs
přetlačily domácí tým těsně 2:1 v tiebreaku.
Návrat série na vlastní hřiště ale týmu s pěti
reprezentantkami na soupisce nepomohl.
„Mrzí mě to hodně, protože sezona vždycky
vypadá dobře, ale ve finále se nám to nikdy
nepodaří. Navíc takhle těsně. Bolí to hodně.
Finále bylo hodně o hlavě, a to nám zatím
nejde. Víme, že na ně umíme hrát, ale první
víkend nám vůbec nevyšel a začaly jsme hrát
až ten druhý,“ mrzí Magdu Polmanovou,
která litovala také špatné disciplíny Joudrs v
pálkařském boxu. „Většinou platí, že když
má člověk hattrick, dalšího titulu už se
dosahuje hůř. Jsem ale ráda, že to tak
dopadlo. Zápasy byly skvělé a pro mě to bylo
nejlepší playoff, které jsem kdy hrála,“ řekla
po zápase Borecká. Pochválila také
nadhazovačku Lacknerovou: „Byla
neuvěřitelná. Na prkně i v útoku.“

Připravuje MMK ČSA (hrdina@softball.cz)

Postupuje Kotlářka a Tempo
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Celkem čtyři zápasy stačily
softbalistům Spectru Praha k vítězství
ve finálové sérii playoff české
Extraligy. Supi z Černého Mostu se tak
po roční přestávce vrací na trůn nejlepší
evropské softballové ligy.
Rozhodujícím faktorem finálové série
byla skvěle načasovaná forma
pražských pálkařů. Spectrum slavilo
titul v roce 2011 a 2012. Loni jim zlatý
hattrick vzali právě Beavers, kteří
nechyběli ve finále za posledních 18 let
ani jednou.
„Spectrum bylo lepší. Jednoznačně nás
přepálili a stáhli více bodů. Přestože se
nám nepodařilo obhájit titul,

hodnotíme sezónu kladně. I finále je pro
nás stále velký úspěch,“ řekl
chomutovský Jan Řápek. Beavers
přitom do finálové série vstoupili
vítězně. V prvním zápase se jim
podařilo uspět na pražské půdě 4:3.
Poté se ale pražští pálkaři probudili a
třemi vítězstvími v řadě si vzali titul
zpět.
Velký podíl na triumfu Spectra měl
prvometař Tomáš Klein, který svými
odpaly až za plot rozhodl druhé a třetí
utkání, které Spectrum vyhrálo 6:3,
respektive 7:2. „Pořád se o nás říká, že
jsme favoriti, naše sezona ale nebyla
ideální. Nehráli jsme moc dobře v první

polovině, až potom se to zvedlo.
Odehráli jsme docela slušně evropský
pohár, který nás nakopnul, a v závěru
už jsme hráli opravdu dobře. Sem tam
jsme sice udělali nějakou chybu v
obraně, ale na pálce nám to šlo a Aleš
Jetmar nás podržel. Věděli jsme, že to
bude těžké, ale že to musíme urvat.
Víme, jak umí být Chomutov
nepříjemný, ale po roce jsme si zase
chtěli vybojovat titul zpátky. Vrbenský
je opravdu kvalitní nadhazovač, naši
pálkaři naštěstí měli dobrou formu.
Vždycky se nám odpaly sešly a
nenechávali jsme nikoho na metách,“
dodal po zápase Klein.

Mužský softballový titul se vrací na Spectrum

Supi z Černého Mostu jsou mistři republiky, Chomutov porazili 3:1 na zápasy.

Reprezentace mužů
startuje novou sezónu
Trenér mužské reprezentace T. Kusý

zveřejnil nominaci 25 hráčů, kteří budou

usilovat o účast na mistrovství světa v

Kanadě 2015. Do širšího kádru se vedle

dlouhodobých reprezentantů dostali i dva

nováčci, M.Klas z Kotlářky a M. Malý z

Chomutova. První společný trénink

začíná už 22. listopadu úvodním

soustředěním na techniku odpalování.

Celá příprava pak bude směřovat na MS,

které proběhne od 26. června do 6.

července v Saskatoonu. Změnil se i

realizační tým, odchá L. Allen,

technickým vedoucím bude Jan Přibyl.

5 Čechů odjelo na N.Zéland

Čeští reprezentanti Pavel Just, Karel

Kadečka a Tomáš Jelínek z Havlíčkova

Brodu stráví celou zimu na Novém

Zélandu, kde absolvují kompletní

softballovou sezonu za SC Howick. K

nim přibude dvojice z Joudrs Praha, Dina

Pfeiferová a Petra Křiklánová.

Magda Polmanová: Rozdíl byl v hlavě
Úplně opačné emoce než krčské hráčky
projevovaly softballistky Joudrs, které
stejně v předchozích třech letech
musely skousnout
finálovou porážku. A
stejně jako loni na
vlastním hřišti.
Joudrsačky letos uspěly,
kde se dalo. Na pohár pro
vítěze Extraligy však
nesáhnou minimálně ještě
rok. Jednou ze smutných
hrdinek finále byla i
vnější polařka Magda Polmanová.
Počtvrté za sebou ve finále,
počtvrté jen stříbro. Jak se s tím
vyrovnáváš?

Mrzí mě to hodně, protože sezona
vypadá vždycky tak, že to půjde. Finále
se nám ale vždycky nepodaří, navíc

ještě takhle těsně. Bolí to
hodně.
Přitom jste Eagles letos
v důležitých zápasech
dokázaly porazit. V čem
byly lepší?
V hlavě. Nám to finále
prostě ještě nejde. Víme, že
na ně umíme pálit, že s nimi
dokážeme hrát vyrovnanou

partii. Bohužel, první víkend nám
vůbec nevyšel, začaly jsme hrát až ten
druhý. To rozhodlo. Jsou lepší v hlavě,
asi si víc věří a líp to snášejí.




