Akademie U14 vyhrála Sumu
Šest zápasů a šest vítězství. Jedeme do USA!
Tým složený z hráčů brněnské a pražské akademie se potkal ve čtvrtek pár hodin před prvním
zápasem. Celkem 15 hráčů. 12 z Brna, 3 z Prahy.
V úvodním utkání jsme narazili na tým ze Srbska. V zápase jsme byli hosté a tak jsme začali na pálce.
Sérií odpalů, met zdarma a několika chyb soupeře jsme v první směně udělali 12 bodů a od té chvíle se
zápas prakticky dohrával.
Na nadhazovacím kopci začal Martin Claus, který měl problémy s házením striků, ale první směnu
zvládl bez bodu. Od druhé směny pálili naši pálkaři vše, co se podobalo striku, ale velmi špatná obrana
soupeře si neporadila ani s rutinními odpaly a tak skóre narostlo až na 42-0.
Druhý zápas ve skupině jsme odehráli s litevským Vilniusem. Na kopci začal Viktor Večerka, po něm se
představili Michal Kotačka, Jan Bednář, Daniel Padyšák a Šimon Blažek.
Zápas nám opět vyšel pálkařsky, náš silný lineup si připsal v první směně 7 bodů. Vilnius se prosadil
na střídajícího Kotačku, ale pouze dvěma body a celkově za zápas čtyřmi. My jsme vyprodukovali 25
doběhů a v pohodě si připsali druhé vítězství.
V pátek se na Prahu spustil déšť, ale hrálo se dál. My jsme změřili síly v posledním zápase ve skupině
s týmem Slovinska. Lukáš Řehůřek zaházel velmi dobře a náš lineup zářil, takže jsme vyhráli 20-1 a
připravovali jsme se na čtvrtfinále.
V pátek večer jsme viděli zápas naší starší akademie, která porazila Rakousko. Pavel Chadim měl
krátký a lehký trénink s nadhazovači a v sobotu ráno už jsme byli na hřišti, kde nás čekal další litevský
soupeř, tentokrát Kaunas.
S vědomím, že teď už začíná jít do tuhého jsme nasadili na kopec Jana Bednáře a do hry náš super
silný lineup. Začali jsme coby domácí tým a inkasovali jsme dva body. V dohrávce jsme jich ale vrátili
šest. Bednář neházel příliš přesvědčivě a tak ho ve druhé směně nahradil Viktor Večerka, který si
počínal velmi dobře, ale i tak byl před dohrávkou druhé směny stav pouze 6-4 v náš prospěch.
Druhá směna přinesla pět bodů pro nás a uklidnění na 11-4. Zápas doházel Zdeněk Chvátal a konečný
výsledek byl 16-9. Po obědě jsme se všichni odebrali sledovat zápas mezi pražskou Kotlářkou a
ruskou Balashikou. Ačkoliv jsme všichni čekali spíše vítězství zahraničního týmu, překvapila Kotlářka
a my měli svého semifinálového soupeře.
Na nadhazovacím kopci začal Michal Kotačka a vedl si velice dobře. Udržel první směnu bez bodu a my
jsme skórovali jednou. Druhá směna opět s nulou a na pálce jsme přidali dva doběhy, skórovali Blažek
s Jurčíkem. Třetí směna a zase výborný výkon Kotačky a v dohrávce tři doběhy. Stav 6-0. Kotačku ve

čtvrté směně při dvou outech vystřídal Martin Claus a jediným nadhozem ukončil snažení Kotlářky.
My jsme přidali v dohrávce 4 body a zápas skončil o rozdíl. Finále!
Druhé semifinále s přehledem vítězí tým London Mets, který naplno ukazuje svoji sílu, která tkví
v rychlosti a výborném běhání po metách. Na to jsme se připravili v neděli dopoledne tréninkem
obran proti ulívkám a držením běžců na metách.
Finále začalo s čtvrthodinovým zpožděním, vyhráli jsme los a šli do zápasu jako domácí. Na kopci
Daniel Padyšák, hned první běžec se nám dostal na metu, ale taky hned první pickoff vyšel a měli jsme
jeden out. V první směně jsme ještě dostali trojmetový odpal, ale Jurčík v levém poli chytil míč a šlo se
na dohrávku za stavu 0-0.
Na kopci proti nám začala dívka s japonskými kořeny, která na turnaji trápila všechny soupeře svými
vynikajícími technickými nadhozy. Jenže náš lineup to byla prostě drtivá síla. Skórovali první čtyři
pálkaři v lineupu a vedli jsme 4-0.
Druhá směna začala dalekým homerunem a snížením na rozdíl tří bodů. Po strikeoutu a groundoutu
přišel další daleký homerun a vedli jsme 4-2. Dohrávka druhé směny a zatímco Japonci mají v lineupu
2 pálkaře, schopné odpálit homerun, my máme 9 schopných odpálit single. Připisujeme si dalších 7
bodů v dohrávce druhé směny a vedeme 11-2.
Dan Padyšák hází velmi dobře a Londýnu nedovoluje nic ve třetí směně. My naopak nutíme soupeře
střídat v pořadí již 3. a 4. nadhazovače a definitivně rozhodujeme zápas. Padyšák dohází 4. směnu
skóre 25-2 znamená vítězství o rozdíl a premiérový postup na finálový turnaj do USA.
Individuální ocenění přebírají i naši hráči. Michal Kotačka se stal pálkařem turnaje a Daniel Padyšák
nejužitečnějším hráčem turnaje. Finálový turnaj se hraje na začátku srpna a kryje se s mistrovstvím
světa kadetů. To znamená, že některé reprezentanty bude třeba doplnit o další hráče akademie dle
výsledků podávaných na hřištích.
Rád bych poděkoval všem organizátorům tohoto turnaje. Rozhodčím, kteří to neměli jednoduché.
Speciální poděkování patří restauraci na Tempu, kde nám výborně vařili a perfektně se o nás starali.
Poděkování patří i rodičům hráčů, kteří nás celý víkend vozili z Krče na Tempo a zpět. Samozřejmě
nemůžu zapomenout na své trenérské kolegy Pavla Chadima a Davida Padyšáka. Díky!
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