
Slovami predsedu... 

 

...je toho veľmi veľa, čo by som vám všetkým rád povedal. Sú to však zážitky, priateľstvá, rozbroje, 

nové tváre, nové príbehy, láska a baseball, čo nás sprevádzali počas celého roku. Rok 2015 zanechal 

mnohé emócie... 

 

Píše sa rok 2015 a pre Zlínsky baseball sa udialo veľa zmien. Najväčšou pýchou začiatku sezóny môžu 

byť určite nové dresy, ktoré vyvolali vlnu obdivu nielen u baseballovej verejnosti. Samotný výrobca 

svojimi slovami označil tieto dresy takto: „Za 20 let, které dresy výrabím, jsem hezčí nedělal.“ 

Pre domáce zápasy sme zvolili tradičnú a nezameniteľnú krásnu bielu farbu spolu so žlto-čiernym 

nápisom COBBLERS ZLÍN a logom klubu, tradičnou rytierskou helmou v žlto-modrej farbe, v ktorej je 

zakomponovaná aj žlto-modrá črievička na znak Baťovského mesta. Modré dresy s krásnym žlto-

čiernym nápisom COBBLERS ZLÍN tak na zápasoch vonku vyjadrujú konkrétne farby mesta Zlína. Aj 

keď sa pri výrobe udialo pár drobností, ktoré sme chceli inak, nič to nezmenilo na prekrásnej súhre 

farieb, fontov, log partnerov a celkový dizajn pôsobí ako krásny profesionálny dres, ktorý má pôsobiť 

hlavne baseballovo, nie ako reklamný nosič. 

Musíme v tomto prípade spomenúť spoločnosti, ktoré pri nás v tomto roku stáli ako silní partneri, 

teda hlavne partneri, ktorí sa objavili na dresoch. Sú to EUROVIA vinci, McDonald a Saic. & Co. 

Ďakujeme však všetkým partnerom, ktorí sa podieľali na podpore nášho klubu akýmkoľvek plnením. 

Dresy sa slávnostne odovzdali 4.4.2015 na Štadióne Mládeže v Zlíne za účasti všetkých troch 

partnerov. Za Euroviu bol prítomný pán Jurygáček, za McDonald pán Štefek a za spoločnosť Saic & Co. 

pán Saic. Odovzdávanie sa  slávnostne zakončilo autogramiádou na dresy, ktoré každý z partnerov 

dostal ako dar a prejav veľkej vďačnosti. 

https://www.facebook.com/pg/ZlinBaseball/photos/?tab=album&album_id=680994338713390 

Dresy však nie sú zďaleka všetko, čo sa v roku 2015 udialo. 

Nastúpili sme do sezóny 2015 v juhomoravskej oblasti a to hneď s dvoma tímami. Podarilo sa nám 

pripraviť kvalitnú U9 zloženú prevažne z hráčov, ktorí do danej kategórie vekovo nepatrili, ale 

nakoľko začínali od nuly, boli im udelené výnimky a mohli sa tak stat súčasťou hernej zostavy tejto 

vekovej kategórie. Najmladší hráč mal 5 rokov a najstarší 12. Rozdiel bol gigantický a nebolo 

jednoduché celé to “ovládať”   

Ďalšou kategóriou boli MUŽI. Toto je kategória, pri ktorej by sa oplatilo zastaviť aj na 10 kapitol, kde 

každá ponesie aspoň 42 popísaných strán. Hovoríme tu o neuveriteľných a úžasných zážitkoch, ktoré 

zanechali v každom,  kto sa ich zúčastnil, nádherné spomienky, ktoré nás budú sprevádzať dlhé roky. 

Avšak na druhej strane je kategória mužov už problematickejšia, ako sú malé deti. Znie to smiešne, 

možno ponižujúco, ale ani jedno z toho nebol účel. Je to skôr o tom, že v tejto krajine je ešte stále 

baseball len amatérsky. Je teda veľmi ťažké, aby sa tím dostavil na tréning v kompletnom počte. Už 

samotný fakt, že máme k dispozícii len veľmi malý priestor pre kvalitný baseballový tréning a počet 

tohtoročnej stálej zostavy mužskej kategórie bol 13 hráčov, prevažne hráčov, ktorí pracovali a teda 

ich účasť na tréningu veľmi ovplyvňovali pracovné povinnosti, ale i tak sa veľmi snažili byť na každom 

možnom tréningu, pretože atmosféra v klube ich všetkých spájala.  

https://www.facebook.com/pg/ZlinBaseball/photos/?tab=album&album_id=680994338713390


Kategória MUŽI 2015 zažila nezabudnuteľné spomienky, priateľstvá, veľké gestá, prejavy úcty 

a rešpektu a nielen k sebe samotným a spoluhráčom, ale aj k mladším hráčom baseballového klubu 

COBBLERS ZLÍN. Ochota a ozajstné zapálenie pre vec, teda pre baseball, od hráčov staršej, viac menej 

dospelej generácie, voči deťom, je veľmi ojedinelá a veľmi si to vážim. Každý, ktorý bol požiadaný, sa 

snažil počas celého roku klubu pomôcť. 

Všetci sme v Zlíne s históriou baseballu na začiatku, píšeme ju vlastne práve teraz. 

Ďalším krokom klubu bola účasť v máji na Šporťáčkovy. Pri stánku sa zastavil snáď každý návštevník, 

teda aspoň to tak vyzeralo, pretože sme nestáli ani minútu, čo jasne dokázalo záujem o tento skvelý 

a zatiaľ nedocenený šport v týchto zemepisných šírkach. Usporiadateľ nás označil za jeden 

z najkrajších stánkov, ale povedzme si pravdu, všetky boli krásne a to nie je to pravé meradlo 

úspechu. Prevažne všade je to ešte o športe a to je dôležité, že sa deti, mládež, dospelí a dokonca aj 

už postarší venujú niečomu zmysluplnému a odpudzujú tak svoje myšlienky od plytkej zábavy, 

počítačov, výtržností a pod. 

https://www.facebook.com/ZlinBaseball/posts/710873485725475 

V máji sa z nášho klubu objavila zostava U9 na striebornom Super pohári  v Třebíči, čo sa považuje 

skoro za vrchol tejto kategórie v baseballe v ČR. Je to veľmi uznávaný turnaj s obrovskou účasťou ľudí 

a čoskoro nebude jednoduché sa tam dostať. Časom bude vstupenka na tento turnaj drahšia ako 1- 

dňový výlet do Londýna. Na turnaji sme so cťou bojovali až do úplného konca. Áno, výsledky hovoria 

o inom, to však musíte vidieť baseball naživo. Tie deti ukázali neuveriteľnú bojovnosť a na svoje 

možnosti veľké zákroky. Baseball potrebujete vidieť, pochopiť a potom sa stanete závislými  

Baseball združuje ľudí, rodiny, baví športom pre radosť a srdiečko divákov a hráčov. 

Verte, baseball je úžasná emócia. 

To, čo v Třebíči predviedli miestni organizátori, teda domáci baseballový klub Třebíč Nuclears, to sa 

opäť a zas nedá slovami popísať. Perfektne zvládnutá akcia so všetkým,  čo k tomu patrí. 

Aj tieto akcie nám v Zlíne veľmi chýbajú. Nič viac nie je pre nás také dôležité, ako mať vlastné ihrisko. 

Je to veľmi jednoducho porovnateľné.. 

„Tak ako nie je možné kvalitne trénovať hokej bez ľadu, nejde kvalitne trénovať baseball bez 

baseballového ihriska.“ 

Keď budete trénovať hokej bez ľadu a prídete na zápas, na ľad, zistíte, že neviete korčuľovať a po 

prehre 30:0 idete domov s jasným presvedčením: „Toto ma už nebaví.“ A presne tak to máme my bez 

ihriska. Prídeme na štadión, kde je nahdadzovací kopec, dagauty, antuka, mety, pálkarské tunely, 

vysoké ploty foulballu a homerunu....a kým si to všetko stihneme užiť, prehrávame 30:0 my. 

Ihrisko je naša nutnosť. 

Jún patril k mesiacom, ktoré dokázali priniesť aj do tejto krásnej hry momenty, na ktoré 

nezabudneme. Zažili sme prístup k baseballu, aký sa nevidí každý deň, chvála bohu. Pri zápase 

s nemenovaným tímom sme boli jednoznačným spôsobom fyzicky napádaní v zápase pri situáciách, 

kde to naozaj nebolo nevyhnutné pre zápal do hry. Skôr jasne cielené útoky, ktoré nám dodnes nikto 

nevysvetlil a nepopísal tento nepríjemný zážitok v mužskej lige, a už vôbec sa nám za to nikto 

neospravedlnil, keď si z nepochopiteľných dôvodov vylievali hráči zlosť vo svojom obdivuhodnom 

veku a to oproti vekovo vzdialenému protikladu mladých nádejných hráčov českého baseballu. 

Vyhrať za každú cenu nie je podľa mňa v baseballe úplne na mieste, je to v prvom rade hra a hlavne 

https://www.facebook.com/ZlinBaseball/posts/710873485725475


keď nejde o tie super obrovské milióny dolárov. I samotní domáci fanúšikova boli týmto prístupom k 

zápasu dosť šokovaní. 

Je to o všetkých druhoch zážitkov, aj dobrých, aj zlých. V našom prípade jednoznačne prevládajú tie 

dobré, nakoľko sme si ich sami také urobili. Sme dobrá partia ľudí, ktorí si navzájom pomáhajú 

a zlepšujú sa každým dňom, týždňom i mesiacom. Nemáme zďaleka také možnosti, aké by sme 

potrebovali, ale i tak sa nevzdáme. Sme tu pre vás, Zlínčania. Celý Zlínsky kraj zastupujeme. Sme radi, 

že to môžeme vyvíjať tu v Zlíne, pretože Zlín by mal mať svoj Zlínsky baseball na svojom Zlínskom 

baseballovom štadióne. Tie detská si ho zaslúžia, verte mi. 

MUŽI 2015 navštívili aj hlavné mesto Slovenskej republiky, Bratislavu. Zahrali sme si tu veľmi 

priateľský a príjemný zápas, aj keď sem-tam s malými divokými emóciami  Na konci zápasu 

pohodová grilovačka, kofola, tí nad 18 rokov jedno pivko a super atmoška. Priateľstvo však s týmto 

klubom vďaka Michalovi Šišolákovi panuje vo veľmi dobrej atmosfére a spolupráci. 

Práve na tomto zápase v Bratislave roku 2015 sa začína kariéra veľmi nádejného a hlavne veľkého 

talentu, ľavorukého nadhadzovača #9 Davida Jelínka, ktorý je v klube úplne od začiatku. V tomto 

zápase predviedol, že to čo som v ňom našiel, je jasná voľba, musí nadhadzovať. 

Tento rok nám priniesol i ďalšieho skvelého hráča a to na post catchera #26 Adama Plška. Tento 

objav nám prišiel z hokeja, kde od svojich 6 rokov hrával, jeho post bol brankár. Obdivuhodný talent, 

na ktorý sme právom pyšní. 

Talentov sme samozrejme hostili omnoho viac. V Zlíne sú veľmi šikovné deti a my dokážeme ukuť  

hráča i z chlapca, ktorého inde nechcú, lebo by s ním bolo veľa práce. Radi sa podieľame na niekoho 

úspechu. Nie je úspech urobiť z rodeného talentu hviezdu, ale dať šancu každému a využiť potenciál 

baseballu, ktorý je hlavne v rôznorodosti postov, ktoré môže práve Vaše dieťa zaujať. Baseball rozvíja 

hlavne myslenie, ďalej fyzickú prípravu i spoločenskú výchovu, ak to tak môžem nazvať. Snažíme sa 

viesť deti k tradičným hodnotám ako je tolerancia, úcta k rodičom a pedagógom, k športu, k veciam 

ktoré vlastnia. Snažíme sa, aby deti odtrhli svoj zrak od počítačov a keď už pri nich sú, tak nech ich 

využijú k zmysluplným veciam. Napríklad si naštudovať niečo viac o baseballe, vyhľadať si viac o danej 

téme do školy, viac spolu komunikovať na báze zlepšenia napríklad súhry v hre samotnej, pretože 

baseball nie je jednoduchý a veľmi záleží na tom, ako si členovia tímu pri hre rozumejú. Deti i mládež 

by mali spolu veľmi veľa komunikovať a stretávať sa aj mimo tréningov, zbližovať sa. Toto všetko 

vedie k lepším výsledkom a krajším zážitkom z hry samotnej a hlavne ku vlastnosti, ktorá je človeku 

najbližšia od nepamäti a to je stretávanie sa. 

Veľkým zápasovým zážitkom, v podstate tým najväčším v celej sezóne 2015, bol zápas s Drakmi Brno, 

kde sme v našom tíme hosťovali dvoch amerických hráčov s českými koreňmi. Chlapci svojimi 

dlhoročnými skúsenosťami a možnosťami v USA odviedli obrovský kus práce v tomto zápase. 

Mladšieho zo súrodencov som postavil na jeho post prvej méty a staršieho na spojku, neskôr na pár 

nadhodov. 

Ja som osobne tento zápas hral a stál som na kopci od začiatku až niekam do štvrtej zmeny. Bol to 

zápas, ktorý sa hral pod svetlami a atmosféra bola jednoducho úžasná. Draci sprvu prehrávali, ale pre 

neodchovaných nadhadzovačov, ktorí v Zlíne stále iba začínajú, sme nakoniec Drakom podľahli 

vysoko 19:8. 

Tak či onak bol tento zápas s dvoma americkými posilami ten najprofesionálnejšie zahratý zápas v 

roku 2015. Bojovali sme ako levy a každý urobil maximum na svojom poste vzhľadom k 

“skúsenostiam”, ktoré mal. V podstate okrem mňa a dvoch Američanov bol celý náš tým zložený len z 



hráčov, ktorí k baseballu pričuchli maximálne rok aj nejaké drobné, čiže v baseballovom meradle 

skoro nič. 

Z tohto zápasu sme si odniesli veľké ponaučenie o tom, že baseball je hra, ktorú keď si naozaj užívajú 

oba tímy, tá hra je neskutočná ako pre hráčov, tak pre divákov. Toľko akcií a dychberúcich zákrokov, 

ktoré sa v tomto zápase udiali, sú na malú knižku. 

https://www.facebook.com/ZlinBaseball/videos/875975149215307/ 

Deň 16.8.2015 patrí k veľkým historickým dňom nášho klubu. V tento deň sme získali svoj prvý pohár. 

Turnaj v Bučoviciach, na ktorom sme s mužským celkom skončili na treťom mieste, vyčaroval na 

našich tvárach obrovskú radosť.  

Tento turnaj bol dôkazom úžasnej spolupráce a súhre s bratislavským tímom Fighting Flies, ktorý nám 

na výpomoc do turnaja zaslal 4 hráčov, aby sme doplnili naše chýbajúce stavy. Zo Žiliny nám prišiel 

pomôcť aj náš externý tréner Ing. Igor Lasička. Igor bol v zápase na tretej méte obrovskou oporou 

hlavne pre mňa na kopci, ale nie len pre mňa. Zároveň celému tímu dodával pozitívneho energiu a 

podporil v nás veľkého baseballového ducha. Blaváci, Žilinčania a Zlín dali dohromady excelentnú 

zostavu.. 

Zisk nášho prvého pohára bol srdcovou záležitosťou sezóny 2015. 

https://www.facebook.com/ZlinBaseball/posts/750992828380207 

V septembri sme oslávili druhé narodeniny a uistili sme sa o tom, že táto sezóna bola luxusná a zažili 

sme kadečo. Veríme, že to budete chcieť s nami zažívať aj vy, a keď sa nám konečne podarí v Zlíne 

vybudovať ihrisko, budete non-stop pri tom . 

To, čo musím ešte za rok 2015 určite spomenúť, je naštartovanie ženského baseballu, ktorý bol 

hlavne myšlienkou mojej manželky Moniky. Prejavený záujem bol obrovský. Avšak nebolo možné 

prijímať ďalšie záujemkyne, a to len z jediného dôvodu a to je nedostatok tréningových možností, 

teda znovu absencia vlastného ihriska. Pocit, keď musíte odmietať či už deti, alebo mládež pre 

nedostatočné kapacity, je veľmi zarmucujúci. My sme však presvedčení, že sa nám to jedného dňa 

podarí a baseballové ihrisko zmení históriu športu v meste Zlín. 

https://www.facebook.com/ZlinBaseball/posts/771359983010158 

Baseballový víkend, ktorý sa nám podarilo zorganizovať na Držkovej v kempe Patriot, bol príjemným 

spestretním začínajúcej zimy. Veľa teórie, praktické cvičenia, veľa zábavy a mnoho ďalších aktivít 

spríjemňovalo tento víkend každému, kto sa ho mohol zúčastniť. 

https://www.facebook.com/ZlinBaseball/posts/780934308719392 

V novembri sme po prvý krát spustili našu marketingovú kampaň v najväčšom kine v Zlínskom kraji v 

GOLDEN APPLE CINEMA. Bola tu možnosť získať zľavu až na 1.000 Kč do nášho klubu. 

Počas roka sme navštívili a spolupracovali taktiež s majstrom sveta v KickBoxe Róbertom Býčkom, 

kde si naši hráči mohli upevňovať svoje výkonostné zručnosti, resp. zlepšovať svoju kondíciu. 

Zúčastnili sme sa na rozvoji baseballu v Českej republike aj ako jediní zástupcovia zo Zlínskeho kraja 

na základnej škole v Újezde v spolupráci s Českou Baseballovou Asociácou a Sazka Olympiský výceboj. 

Viac v článku: 

https://www.baseball.cz/article.php?sid=4112&index=1&mode&order=0 

https://www.facebook.com/ZlinBaseball/videos/875975149215307/
https://www.facebook.com/ZlinBaseball/posts/750992828380207
https://www.facebook.com/ZlinBaseball/posts/771359983010158
https://www.facebook.com/ZlinBaseball/posts/780934308719392
https://www.baseball.cz/article.php?sid=4112&index=1&mode&order=0


Galéria sezóny 2015 

http://www.cobblers.cz/fotky-2015-1-40.html 

 

Zo srdca Vám všetkým ďakujem za Vašu priazeň, tie radostné nervy, tie večné telefonáty a SMS-ky, e-

maily, neuveriteľné a nezabudnuteľné zážitky, nové priateľstvá i sklamania. Jednoducho, za to všetko 

a baseball, že je a že nás príjemne spája v lepšiu budúcnosť pre naše detičky. 

 

 

Milujem svoju rodinu, baseball a ďakujem za to všetko! 

 

Roman Meško, predseda klubu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cobblers.cz/fotky-2015-1-40.html


 

Významné marketingové akcie klubu v roku 2015: 

 

Autogramiáda a foto dokumentácia pre sponzorov na dresoch. 

Vystavené klubové dresy v reštauráciach McDonald v Zlíne + náborové letáky ku každému Happy 

Mealu (detské menu) po dobu 4 mesiacov. Od posledného mesiaca v škole do prvého a teda počas 

celých prázdnin. 

Letáky na školách. 

TV obrazovky v trolejbusoch v celom meste Zlín až po Otrokovice. Náborové video. 

Náborové video taktiež na LED-kách v obchodných centrách. 

Náborové video vysielané cez „ŠIK“, čo je „Školní Informační Kanál“ pre viac ako 400 škôl po celej ČR. 

My sme pochopiteľne využili možnosť odpojenia a teda vysielali len na školách v Zlínskom kraji. 

Letáky a náborové videá v GOLDEN APPLCE CINEMA v Zlíne. 

Boli sme na tréningu v klubových dresoch, veľká partia hráčov a nových talentov v centrálnom parku 

mesta Zlína, potom na zmrzlinu v McDonalde. 

..a ďalších mnoho marketingových aktivít, ktoré nebolo možné prehliadnuť. Ale akákoľvek snaha je 

v konečnom dôsledku zmarená len jediným našim hlavným problémom a tým je ihrisko. Bojujeme 

každý deň, verte mi. Ale sú to nespočetné schôdze, návštevy, žiadosti, legislatíva, byrokracia 

a podobných milión ďalších nástrah. 

Jedného dňa sa nám to ale zaiste podarí. Pokiaľ budeme vládať a všetko zvládať, nepoľavíme a v Zlíne 

vybudujeme jedného dňa nádherný baseballový štadión, ktorý bude pýchou samotného mesta Zlín. 

COBBLERS ZLÍN tam začnú úplne novú históriu baseballu v Českej republike, to sľubujem. 

 

Špeciálne poďakovanie za sezónu patrí mojej manželke Monike za jej podporu, môjmu synovi 

Romanovi za trpezlivosť a odhodlanosť a vedenie svojho tímu U9. 

Veľká vďaka patrí zastupiteľom mesta Zlína, ktorí sa nám snažia výjsť v ústrety v rámci svojich 

možností a pomáhajú nám. 

Vážime si podporu a možnosti, ktoré sa nám od partnerov, či sponzorov dostávajú. 

No a menovite by som rád poďakoval chalanom z tímu, ktorí urobili pre tento klub mnoho práce: 

Jan Divila, Matěj Sítník, David Jelínek, Adam Plšek, Jakub Polepil, Jakub Turňa a veľa veľa ďalších.. 

 

„Bola to naozaj pestrá a krásna sezóna a ty ju môžeš zažiť s nami, tak kde si?!“ 

- Coach 

 

V Zlíne 30.6.2016 


