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Îe se v Blansku hraje uÏ po léta
baseball, to uÏ dnes nejspí‰ nikoho
nepfiekvapí. I to, Ïe do roku 2008 by-
li blanen‰tí nepfietrÏitû úãastníky nej-
vy‰‰í baseballové soutûÏe u nás (od
roku 1993 âeské baseballové extrali-
gy). V roce 2008 sice sestoupili do
niÏ‰í soutûÏe, ale v roce 2011 se bla-
nensk˘m podafiilo âeskomoravskou
ligu vyhrát.

Co uÏ ale kaÏd˘ neví, je fakt, Ïe
v Blansku vyrÛstají i talenti mezinárod-
ního formátu. Nám se podafiilo zpovídat
právû jednoho z nich, nadûjného mladé-
ho hráãe ·Èepána Havlíãka, kter˘ jiÏ
tfietím rokem hraje profesionálnû base-
ball v USA.

·tûpáne, povûzte nám, jak jste se
vlastnû k baseballu dostal?

K baseballu jsem se dostal díky své-
mu druÏináfii, panu Otovi Kostkovi, kte-
r˘ pracoval v druÏinû na Z· Salmové
v Blansku, kterou jsem nav‰tûvoval.
Zpoãátku se mi tento sport moc neza-
mlouval, radûji bych b˘val hrál fotbal
nebo hokej, protoÏe tyto sporty jsou
u nás velmi populární, ale pan Kostka
byl neodbytn˘, aÏ mû nakonec udolal.
O prázdninách mezi 1. a 2. tfiídou jsem
se tedy pfiihlásil na baseballov˘ kemp
a od zaãátku 2. tfiídy jsem zaãal pravi-
delnû trénovat.

TakÏe se vám do baseballu zprvu
nechtûlo. Jaké byly va‰e zaãátky?

Za 4 roky na to, co jsem zaãal hrát
baseball, jsem se dostal do národního
t˘mu, se kter˘m jsme v roce 2004 vy-
bojovali zlato na Mistrovství Evropy
ÏákÛ. V roce 2005 jsme s nároìákem
byli vicemistry Evropy. Dal‰í roky
nesly podobné úspûchy, v roce 2006
jsme vyhráli Mistrovství Evropy ka-
detÛ a v roce 2007 jsme se umístili na
tfietím místû Mistrovství Evropy ka-
detÛ.

âesk˘ baseball mi dal hodnû. Hlav-
nû spoustu zku‰eností, nemohu na nûj
zanevfiít. V neposlední fiadû nemohu za-
pomenout i na mÛj domácí t˘m Olym-
pia Blansko, kde jsem vyrÛstal a díky
kterému jsem se vÛbec dostal nûkam
dál do svûta.

Z toho co jste teì fiekl je zfiejmé, Ïe
ãesk˘ baseball je v Evropû na dobré 
úrovni. Vzpomínáte si na den, kdy pfii-
‰la nabídka hrát v USA?

Na tento den si pfiesnû nepamatuji,
protoÏe jsem dostal více nabídek, o kte-
r˘ch se dalo pfiem˘‰let. Nakonec mi byly
nabídnuty nejlep‰í podmínky v Tampû.

Bylo to tûÏké se rozhodnout, zda na-
bídku pfiijmete?

Rozhodnutí to bylo velice tûÏké, jiÏ
z toho dÛvodu, Ïe mi bylo pouze 16 let.
Zaãal jsem studovat na stfiední ‰kole
a nedokázal jsem si pfiedstavit, jak toto
bude moÏné kombinovat se ‰kolou.

Nakonec jste se ale rozhodl. V koli-
ka letech jste ode‰el do zámofií?

Do zámofií jsem odletûl poprvé v 17
letech.

Do jakého t˘mu jste nastoupil?
Hrajete zde do dnes?

T˘m se jmenuje Tampa Bay Rays,
sídlí na Floridû. Smlouvu jsem podepsal
na 6 let a zatím hraji v niÏ‰ích ligách.

Bylo pro vás tûÏké zapadnout do no-
vého kolektivu? Jak vás mezi sebe pfii-
jali spoluhráãi?

Zpoãátku jsem se velmi bál toho, jak
mû pfiijmou, jelikoÏ jsem vûdûl, Ïe tam
budu jedin˘ Evropan. Ale byl jsem mi-
le pfiekvapen˘ tím, jak mû pfiijali.
V‰ichni byli velice vstfiícní, pomáhali
mi zabûhnout se do tréninkového pro-
gramu i do bûÏného Ïivota v USA.

A co jazyková bariéra, byl to pro vás
problém?

Jazyková bariéra velk˘m problé-
mem nebyla, protoÏe mû angliãtina jiÏ
od základní ‰koly bavila. Jen mi chví-
li trvalo, neÏ jsem si zvykl na americ-
kou angliãtinu, která je trochu odli‰ná
od té, co jsem se uãil u nás na ‰kole.
Ale i v tomto mi spoluhráãi velmi po-
máhali, takÏe jsem si pfiivykl velice
rychle.

Zní to v‰echno ohromnû jednodu‰e,
jak mi to vyprávíte. Jaké byly va‰e za-
ãátky v zámofií?

Bylo docela tûÏké si zvyknout na ji-
n˘ tréninkov˘ reÏim, kter˘ je v USA
zcela odli‰n˘ od toho na‰eho. Ale nic ji-
ného mi nezb˘valo, neÏ se do jejich
tempa a poÏadavkÛ dostat. Zde mi opût
pomohl cel˘ t˘m, vãetnû trenérÛ. A za
nedlouho jsem se do toho dostal a Ïád-
n˘ problém nenastal.

Jste ve va‰em t˘mu spokojen˘?
Plánujete do budoucna zmûnu t˘mu?

V tomto t˘mu jsem velice spokoje-
n˘, panuje tam pfiátelská atmosféra. Do
budoucna zatím Ïádné zmûny neplánu-
ju, to by musela pfiijít opravdu velmi za-
jímavá nabídka.

Povûzte nám nûco o va‰í zámofiské
kariéfie. Jak˘ je vá‰ nejvût‰í baseballo-
v˘ úspûch dosaÏen˘ v zámofií?

Hned první rok jsem dostal po sp-
ring trainingu nabídku zÛstat v USA na
celou sezonu, s ãímÏ jsem vÛbec nepo-
ãítal. Hlavnû z toho dÛvodu, protoÏe pfii
podpisu smlouvy bylo stanoveno, Ïe
dva roky budu jen trénovat. Dal‰ím ro-
kem jsem pokraãoval stejn˘mi v˘kony,
ba dokonce moÏná i lep‰ími. Za svÛj
nejvût‰í úspûch povaÏuji to, Ïe jsem byl
vyhlá‰en jako nejlep‰í nadhazovaã t˘d-
ne v dané lize, kterou jsem hrál.

Tak to vám gratuluji. Li‰í se nûjak
americk˘ baseball od ãeského?

Ano. Je tam velik˘ rozdíl. Hlavnû
v tom, Ïe americk˘ baseball je rychlej‰í
a je tam více akce neÏ tady u nás. A sa-
mozfiejmû úroveÀ se nedá vÛbec srovnat.

VraÈme se zpût k vám, jak˘ je vá‰
nejoblíbenûj‰í post ve hfie?

V baseballu si nemohu jako levák
vybírat moc postÛ, kde bych chtûl hrát.
Jsem nadhazovaã. M˘m snem byl, ale
zdaleka jin˘ post, je to catcher (chytaã,
pozn. red.) Tento post bohuÏel jako le-
vák v‰ak nemohu nikdy hrát.

Kter˘ je vá‰ vysnûn˘ t˘m, ve kterém
byste si chtûl zahrát?

M˘m vysnûn˘m t˘mem New York
Yankees.

Máte svého oblíbeného hráãe,
kter˘ vás inspiruje, popfi. je va‰ím
vzorem?

Ano mám. V zámofií je to levoruk˘

nadhazovaã Randy Johnson. Tady v Blan-
sku to byl v dûtství Zdenûk Kocman, hráã
Olympie Blansko, ke kterému jsem vzhlíÏel.

Je‰tû nám naznaãte, jak vypadá vá‰
v‰ední den?

MÛj v‰ední den vypadá následovnû:
ráno v 6 hodin vstávám a od 6:30 jsem
pfiipraven˘ vybûhnout na kaÏdodenní
ranní bûh. V 7:00 jdu do posilovny
a 7:40 je snídanû. 8:30 uÏ zaãíná roz-
cviãka s cel˘m t˘mem. Od 9:00 do 11:00
následuje trénink, po kterém je od 11:15
do 12:40 obûd. Od 13:00 do 15:00 násle-
duje zápas a pak je osobní volno aÏ do
rána a opût to celé bûÏí znovu dokola.

To jste celkem dost vytíÏen˘. Jak
ãasto trénujete?

Trénuji kaÏd˘ den, kromû nedûlí. Ty
jsou volné.

Jak relaxujete a trávíte svÛj voln˘ ãas?

Ve volném ãase chodíme na pláÏ
k oceánu nebo k bazénu, kter˘ máme
v areálu, kde bydlíme. Zajedeme si také
obãas na zápasy nejvy‰‰í baseballové
soutûÏe do Tampy, nebo se jen tak lou-
dáme po nákupních centrech.

Myslím, Ïe tu pláÏ vám mÛÏou tady
doma v‰ichni závidût. Jak ãasto se do-
stanete domÛ? St˘ská se vám?

Do âR se dostanu po pÛl roce, vÏdy
kdyÏ skonãí sezona (tj. v záfií). Je samo-
zfiejmé, Ïe se mi zasteskne po rodinû
a kamarádech, ale beru to jako svoji prá-
ci, pro kterou musí ãlovûk také nûco 
obûtovat. Tento rok to bude moÏná tro‰ku
sloÏitûj‰í, protoÏe se mi bude také st˘skat
po mé pfiítelkyni. Do USA odlétám 2.
dubna a vracet se budu koncem záfií.

Nezb˘vá mi neÏ vám popfiát, aÈ ten
pÛlrok vám i pfiítelkyni uteãe. Stejnû
tak vám pfieji do budoucna v zámofií
dal‰í úspûchy ve va‰í kariéfie. Dûkuji
vám za rozhovor.

Text: Martin Polick˘
Foto: archiv ·Èepána Havlíãka

Baseballov˘ hráã ·Èepán Havlíãek.
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Blanensk˘ baseball 
se ve svûtû NEZTRATÍ


