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Snails otevřou 9.června nový areál a oslaví 30. let softballu v Kunovicích 

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

právě rozbíhá a navíc finišují poslední úpravy v nově zrekonstruovaném areálu na Mlatevni. Ten již 

zanedlouho přivítá všechny týmy na prvních trénincích. Ostrý start pro areál pak bude znamenat utkání 

Extraligy žen mezi ženami Snails a reprezentací juniorek ČR, které se bude hrát ve čtvrtek 8.června. 

Hned druhý den, tedy v pátek 9.června bude Mlatevňa v rámci oslavy 30.let softballu v Kunovicích 

otevřena oficiálním střiháním pásky. 

Na další sezónu se v těchto dnech připravují všechny týmy softballového oddílu Snails Kunovice. A 

jak je již na Mlatevni zvykem, plány jsou i na sezónu 2017, která bude jubilejní 30. v historii klubu, 

velké a především náročné. Snails jsou jasně největším sportovním klubem v Kunovicích a patří mezi 

největší sportovní oddíly ve Zlínském kraji. 8 mládežnických věkových kategorií, minimálně 10 

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

a společenského života klubu. 

„ Jsme si všichni vědomi, že udržet nastavenou laťku z předchozích let bude velmi obtížné,“ 

konstatuje předseda Snails Pavel Křivák. „Na druhou stranu ať už bude sezóna medailová nebo ne, do 

klubové historie se zapíše určitě. Otevření nového areálu nás posunuje o hodně dopředu nejenom na 

sportovním, ale také společenském žebříčku. Již několik jsou naší výstavní kategorií ženy, které před 

lety vystřídaly muže. Ti se teď naopak odrážejí ode dna. Důležité však je, že naše mládežnické 

kategorie jsou naplněné a našim největším úkolem je najít pro všechny děti uplatnění, protože i z těch 

méně pohybově nadaných se dobrou motivací a následnou pílí a úsilím se z nich může stát dobrý 

sportovec.“ 

 V letošním roce čeká Snails opět velký počet soutěží, z nichž většina je celostátních: 

1. Ženy – Extraliga žen 

2. Ženy – Pohár ČSA  

3. Muži  – 3. ČSL mužů 

4. Ženy B  – 3. ČSL žen 

6. Juniorky – 2. juniorek 

7. Kadeti – 2. celostátní liga kadetů 

8. Kadeti B – Moravská liga kadetů 

9. Kadetky – 2.celostátní liga kadetek 

10. Kadetky B – Moravská liga kadetek 

11. Žáci – Extraliga žáků 

12. Žáci B – Moravská liga žáků 

13. Žákyně – 2.celostátní liga žákyň 

14. Coachball  (do 11 let) – Celostátní liga 

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

15. T-ball B – Moravská liga v T-ballu 
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Rekonstrukce  areálu a výročí 30.let softballu v Kunovicích 
 

 O rekonstrukci areálu však už předseda radši hovořit nechce. „Mám pocit, že musíme změnit 

taktiku a když o ní nebudeme mluvit, tak se třeba naše šance zvětší. Samozřejmě máme podanou žádost 

jak na MŠMT, tak u Zlínského kraje. Víme přesně, co potřebujeme a co chceme, ale to bohužel 

nestačí,“ konstatuje už trochu smutně Pavel Křivák.  

Tak tohle jsou slova z loňské tiskové konference. Nikdo nemohl tušit, jak budou pravdivá. V září totiž 

přístála na speciálním účtu dotace vícenež 5 milionů z MŠMT. „K ní jsme museli sehnat spoluúčast 

20%,“ doplňuje Křivák. „Největší měrou pomohl Zlínský kraj. O zbytek se postaralo město Kunovice 

a samotné Snails. Tímto bych rád všem chtěl ještě jednou moc poděkovat.“ A tak se mohlo hned po 

sezóně začít rekonstruovat. 

 

 „V současnosti brigádničíme každý den, aby bylo hřiště, co nejdříve připravené, alespoň k 

tréninkům a to jenom bez vnějšího pole,“ vysvětluje předseda Snails Pavel Křivák. Právě ve vnějším 

poli čeká na soupeře největší změna. „Definitivně odzvonilo škváře a v současnosti se už hřiště 

pomalu zelená. Někteří z nás na podzim zamáčkli i černou slzu.“ Kunovice byly v republice poslední 

raritou. Je pravda, že na začátku 90.let byla škvára běžnou součástí hracích ploch a softball sbíral 

jenom drobky po fotbalu. „Hromada softballových areálů vznikla na původně hřištích, které fotbalisti 

opustili, aby se přestěhovali na lepší,“ vzpomíná na začátky předseda Snails. Nejinak tomu bylo v 

Kunovicích, kam se softballisti nastěhovali na tzv. Černé hřiště poté, co fotbal našel nové útočiště na 

Bělince. Rekostrukce se dotkla především hrací plochy. Na svém místě zůstalo jen vnitřní antukové 

pole hlavního hříště. V protilehlém rohu vznikla scela nová hrací plocha, včetně lavička. Obě hřiště 

mají nové oplocení, ale především se budou pyšnit novým trávníkem. Automatické zavlažování tak již 

každodenně kropí nejenom trávník, ale také obě antukové vnitřní pole. 

 „Velkou travnatou plochu můžeme rozdělit podle potřeby mobilním homerunovým plotem 

tak, aby obě hřiště mohly využívat různé kategorie zároveň,“ upřesňuje stav předseda. Velké změny 

jsou také viditelné u tréninkových ploch. U hlavního hřiště vznikla nová plocha pro nadhazovače a 

nový pálkařský tunel. „Už nám při mládežnických trénincích nestačil nadhazovací bullpen a tak došlo 

k jeho otočení a rozšíření na dvojnásobek. A právě díky otočení jsme museli udělat nový pálkařský 

tunel.“  

 Další velkou změnou budu přístup do areálu. Díky nové hrací ploše nezbývá místo pro 

parkování aut a tak vzniklo nové parkoviště ze zadní strany pod svahem. Ideální směr příjezdu je tak 

nově kolem hřbitova Cihlářskou ulicí. „Do prvních zápasů se pokusíme osadit křižovatky směrovými 

cedulemi,“ uklidňuje fanoušky Křivák 

 V letošním roce navíc klub slaví 30.let od prvního organizovaného softballování v 

Kunovicích. A tak se ideálně nabízí jeho oslavu spojit s otevřením areálu. A to by mělo proběhnout v 

pátek 9.června 2017. „Rádí bychom pozvali nejenom všechny členy Snails, ale i předchůdců, ať už se 

jedná o TJ LET Kunovice, MOLUS Kunovice nebo Sokol Uherské Hradiště,“ odhaluje plány 

předseda. „A zároveň bychom rádi pozvali všechny, kteří se podíleli na rekonstrukci.“ Bohatý 

program bude v celém areálu pro všechny příchozí. V 18 hodin by pak mělo dojít k slavnostnímu 

otevření areálu. 
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Extraliga žen 2017 – Favoritem jsou Ledenice a Joudrs 

 Přestože loňská základní část vyzněla pro Šnečice na výbornou a o 1.místo se přetahovaly s 

Joudrs až do posledního tiebreaku v posledním zápase, celkový dojem ze sezóny je nakonec zklamání. 

Tým sice poprvé v historii postoupil přímo do semifinále, ale v něm se mu série s Ledenicemi vůbec 

nepovedla a tým si nespravil chuť ani v následním souboji o 3.místo s Tempem Praha. Bramborová 

medaile sice není propadák, ale tým během roku myslel na víc. „Jedním z důvodů podzimního 

výpadku byla pravděpodobně únava hráček,“ hodnotí zpětně trenér Pavel Křivák. „Většina z nich 

bojovala nejenom v Extralize žen, ale i v Extralize juniorek a  v reprezentačním dresu. A na regeneraci 

a odpočinek bylo hlavně na podzim minimum místa. V letošním roce se pokusíme omezit starty 

hráček v juniorce na minimum. Ideálně aby žádná hráčka z Extraligy žen juniorky nehrála. V juniorce 

tak dostanou šanci mladší hráčky, aby mohly sbírat zkušenosti. Výsledek nebude prioritou,“ objasňuje 

trenér. 

 V týmu nastalo několik změn. Minimálně v jarním období se kunovjanky budou muset obejít 

bez stálice Terezy Vlčkové, která si z Mistrovství světa loni přivezla utržené vazy. „Sezónu jsem sice 

se sebezapřením dohrála, ale hned po posledním zápase jsem nastoupila na kliniku Pavla Koláře a 

následně absolvovala operaci,“ vzpomíná Tereza. „Předpokládaná doba rehabilitace je až 10 měsíců, 

takže jarní část ani Mistrovství Evropy s reprezentací bohužel nestihnu. Uvidíme, jestli se mi podaří 

zapojit do podzimních bojů,“ doplňuje nejlepší sportovkyně okresu Uherské Hradiště z roku 2015. 

Zraněnou oporu na postu spojky by měli nahradit Tereza Kubicová, která si na tenhle post brousí zuby 

i v ženské reprezentaci a nebo naopak slovenská reprezentantka Dominika Mešťanová, která v 

loňském roce v Kunovicích většinu sezóny absolvovala. „Holky jsou velmi šikovné a věřím, že mě 

dokážou nahradit. Ale hned jak budu zdravá, tak je zase vyšoupnu,“ dodává s úsměvem Tereza 

Vlčková. 

 Minimálně v jarní části bude týmu chybět také nadhazovačka Lucie Kaplarczyková, kterou na 

prkno nepouštějí pracovní povinnosti. Týmu by, pokud to půjde, ráda pomohla alespoň v podzimní 

části. Oslabení na nejdůležitější pozici nadhazovačky, tak museli vyřešit manažeři týmu. Lucku by 

měla nahradit americká nadhazovačka Keyana Terry. „Keyana je až do června na pracovní stáži v 

Bratislavě a nám se s ní podařilo navázat kontakt, takže by nám v jarní části měla vypomoc,“ 

pochvaluje manažerskou práci trenér Křivák. Tato osmadvacetiletá hráčka hrála v Hillsborough a jako 

trenérka navíc působila  University of Central Florida. „Sice v posledních letech vrcholný softball 

nehrála, ale v zimě s námi absolvovala 2 soustředění, pilně se na sezónu připravuje a věřím, že nám do 

play-off pomůže,“ doplňuje trenér. Společně s Dominikou Rampáčkovou by měla tvořit hlavní 

nadhazovací tandem. Právě postup mezi nejlepších 6 týmů je prvořadým cílem. I když je jasné, že dvě 

reprezentantky budou týmu scházet. A tak nejzkušenější hráčkou je v týmu Eliška Mlýnková. Ale ta se 

do podobné pozice dostává už i v reprezentačním týmu žen. Tým doplňují nově také tři mladé naděje 

Laura Ferancová, Eliška Stejskalová a Barbora Saviola. Stejně jako v loňském roce bude trenéru 

Křivákovi asistovat u týmu i Luboš David, mimochodem účastník olympijských her v Soulu v roce 

1988. „I když je Luboš původně zápasník a k softballu se dostal díky dcerám, má výborné postřehy a 

nezapře duch vrcholového sportovce,“ pochvaluje si spolupráci trenér. 

 V zimní přípravě, která standardně měla na programu několik soustředění, tým absolvoval dva 

turnaje. Tradiční halový turnaj v Hluku trenér Křivák nově dolnil o konfrontaci s mužskou 3.ligou. 
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Tým prohrál až ve finále a rozhodně byl příjemným převapením otrokovické sportovní haly. Pikantní 

byl především semifinálový souboj mezi muži Snails a ženami Snails. Omlazený mužský tým odešel 

nakonec poražen 2:4. „Starty proti mužským nadhazovačům běžně používáme pro přípravu v 

reprezentaci žen. Takže jsme se rozhodli, že to vyzkoušíme i v týmu. Rozhodně to je krok správným 

směrem.  

 Tento víkend čeká tým Pohár ČSA, kde si extraligové tým poměří své síly před prvním 

víkendem. Právě závěrečný turnaj Poháru ČSA, který se bude konat 4.- 5.srpna na Mlatevni by měl 

být jedním z hlavních turnajů v novém areálu. První víkend pak tým čeká náročný začátek. V sobotu 

29.4. zajíždí k jednomu z favoritů do Ledenic, který svůj tým oproti loňsku ještě více posílil. V neděli 

30.4. ho pak v Praze čeká bronzové Tempo, aby nakonec trojdenní trip po vlastech českých zakončíl v 

podkrkonoší u nováčka v Mladých Bukách.   Domácím divákům se poprvé tým představí v zápase s 

reprezentací juniorek. 

„Určitě chceme do play-off. Tam už je pak situace nesmírně vyrovnaná,“ konstatuje Tereza Vlčková. 

„Například Sabat Praha přivítal ve svém středu hned dvě americké hráčky, Joudrs bude opět spoléhat 

na Alyson Spinac. Takže nikdo nemá nic jisté. Ale od chvíle, kdy jsme v roce 2011 postoupili do 

Extraligy, hrajeme o medaile. Takže ani v letošním roce by to nemělo být jinak.“ 

Příchozí hráčky:  Keyana Terry  (USA) 

    Eliška Stejskalová  (SK SEVER Brno) 

    Laura Ferancová  (Trnava Panthers) 

 

Odchozí hráčky:  Barbora Neklapilová  (ženy B) 

    Martina Langrová  (Arrows Ostrava) 

 

 

3.ČSL mužů  a žen – muži myslí na postup, ženy obhajují loňské prvenství 

 Po loňském zmrtvýchvstání myslí  v letošním roce muži Snails polehoučku na návrat do 

2.ligy. Tým vedený Radime Schlingerem a Ondřejem Blahou se snažil v uplynulé sezóně hráče 

především konsolidovat. V letošním roce by mělo dojít k většímu zapojení mladších hráčů z domácí 

líhně. A když to půjde, tým se pokusí zabojovat o postup.  

 „Víme, že to nebude jednoduché a pokud to nevyjde, tak se nic neděje,“ uklidňuje trenéry 

předseda. „Roste nám pomalu mladá generace a věřím, že budeme rok od roku silnější. Hodně se nám 

odráží práce našich trenérů, když v každé kategorii máme bývalé hráče. Vždyť U11 vede Přemysl 

Beránek, U13 Přemysl Vícha a U16 Marek Lapčík. Co jméno, to persona.“ Ale je jasné, že návrat do 

2.ligy nebude jednoduchý.  

 To ženské záloze se loňská sezóna podařila náramně. Tým vedený Janou Pořtovou a Kateřinou 

Suchánkovou je plný extraligových jmen. Konečná, Kuřímská, Kaňovská, Němcová, Zedníková, 

Zpěváková, Podškubka nebo právě Pořtová se Suchánkovou. Co jméno, to hromada zápasů v 

Extralize. A i když některé z nich už mají jiné přijmení, softball hrát rozhodně nezapomněly. A když k 

nim přidáte několik mladých hráček na zkušenou, je z toho 1.místo ve 3.lize žen. Loňské vítězství sice 

tým opravňoval k postupu, ale časová náročnost 2.ligy je výrazně větší a tak tým o postupu ani příliš 

neuvažoval. Nadále se soustředí na 3.ligu a těší se především na domácí turnaj, kdy se na konci června  

bude moci představit domácímu publiku. 
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Snails a reprezentace 

 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 čeká ženskou reprezentaci důležité Mistrovství Evropy v Itálii. A tam 

tým vedený Pavlem Křivákem potřebuje dosáhnout na medaili. Protože jenom medailisté mají 

zajištěný postup na Mistrovství světa, které se v roce 2018 koná v Japonsku. A tam Česká republika 

rozhodně nechce chybět. Už v únoru absolvoval tým kemp na Floridě, kde sehrál 15 zápasů během 12 

dní proti americkým týmům. Kromě trenéra ho absolvovala také Eliška Mlýnková a Tereza Kubicová. 

A ani jedna trenéry nezklamala. „Reprezentace ve své přípravě směřující k Tokyu 2020 výrazně 

přidala. Hráčky kromě pravidelných soustředění celou zimu společně každý týden trénovaly. 

Vrcholem pak byl pobyt na Floridě, který byl pro hráčky velice náročný. Jinak to bohužel nejde, 

pokud chceme konkurovat profesionálkám nebo poloprofesionálkám z jiných  zemí,“ osvětluje hlavní 

trenér reprezentace.  

 Tereza Kubicová se navíc může podívat v červenci na Floridu znovu. V jednom z areálů, kde 

se ženy v únoru představily, se bude konat Mistrovství světa juniorek.  A to by Mistryni Evropy z roku 

2014 a bronzové medailistce  z roku 2016 nemělo uniknout. Kromě ní si na Floridu brousí zuby i další 

hráčky, které budou v roce 2017 oblékat dres Snails. V širším výběru je i Eliška Stejskalová a Barbora 

Saviola.  A tak budou v Kunovicích držet všem palce. 

 Po delší době se rýsuje šance i v mužské linii. Kromě Michala Kolůcha, který bude hrát 

sezónu opět v extraligovém Tempu  a po loňském titulu Mistra Evropy by se rád podíval také do 

Kanady na Mistrovství světa mužů, se do širšího kádru reprezentace juniorů probojoval také Kryštof 

Prokeš. Juniory čeká v létě Mistrovství Evropy a mají nejvyšší cíle. Premiéru bude mít také 

Mistrovství Evropy chlapců U16, kam by rádi pronikli Adam Luňák a Matyáš Kolůch.  

Tak uvidíme 

 

 

Snails a mládežnické týmy 

 

Také v mládežnických týmech čeká v roce 2017 na kunovické trenéry hromada práce. Asi největším 

želískem v ohni je tým žáků. Tým vedený Přemyslem Víchou a Alicí Víchovou je už stálým 

účastníkem Extraligy žáků. V loňském roce jim medaile proklouzla doslova mezi prsty. Letos budou 

mít však jednu velkou výhodu. Závěrečný finálový turnaj, kde se bude rozhodovat o medailích bude 

na začátku října hosti Mlatevňa. 

 Tradičně dobře hrají nejmladší naděje. Ať už se jedná o Teeball U9 nebo nově o Coachball 

U11. Tyto smíšené týmy pod vedením Přemysla Beránka a jeho dvou asistentek Jany Pořtové a Petry 

Zelinkové, by se především v coachballu mohly o medaile poprat. 

V celostátních soutěžích se představí daleko více týmů Snails. O juniorkách už byla řeč a 

dalším týmem, který by se měl rvát o postup do Extraligy by měly být kadetky. Tým vedený Milanem 

Zedníkem a Helenou Zedníkovou má ve svém středu již několik zkušených hráček a pokud se bude 
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dařit  může potrápit i mnoho týmů z Extraligy. Také tým kadetů dorůstá do síly a pod vedením Marka 

Lapčíka začíná pomalu pomýšlet na postup mezi českou elitu. 

 A tak se i mezi mládeží máme na co těšit.  

 

 

 

Důležité termíny Na Mlatevni 

 

8.6.2017        Kunovice – Reprezentace juniorek ČR  (Extraliga žen) 

 

9.6.2017   Opening Day Mlatevňa – 30.let softballu v Kunovicích 

 

10.6.2017   Kunovice – Tempo Praha   (Extraliga  žen)   +  2.liga kadetek 

11.6.2017 Kunovice – Ledenice   (Extraliga žen)    +   2.liga kadetek  

 

17.6.2017   Turnaj 3.ligy mužů  

18.6.2017    Turnaj 3.ligy mužů 

 

24.6.2017 Turnaj 3.ligy žen 

25.6.2017 Turnaj 3.ligy žen 

 

4.8.2017    Pohár ČSA žen 

5.8.2017     Pohár ČSA žen 

 

12.8.2017   Kunovice – Sabat Praha   (Extraliga žen) 

13.8.2017   Kunovice – Joudrs Praha  (Extraliga žen) 

 

19.8.2017 Kunovice – Mladé Buky  (Extraliga žen) 

 

2.9.2017 Kunovice – Chemie-Kotlářka Praha (Extraliga žen) 

3.9.2017 Kunovice – Eagles Praha  (Extraliga žen) 

 

9.9.2017    Turnaj Extraligy žáků + Turnaj Extraligy Teeballu 

10.9.2017    Turnaj Extraligy žáků 

 

 

30.9.2017 Finálový turnaj 

1.10.2017 Extraligy žáků 


