
SOFTBAL 

Faraóni načali novou éru jindřichohradeckého softbalu 

Období renesance zažívá softbalový klub Pharaon Jindřichův Hradec. Po více 
než dvou letech odmlky se vrací zpět na scénu, aby obnovil přes dvě desítky 
roků dlouhou tradici tohoto sportu ve městě. Startem do nové éry oddílu byla 
účast celku mužů v 6. kole mezinárodního „Interpoháru“ , který se uskutečnil 
v Praze. 

V třináctičlenném startovním poli bylo 10 českých a moravských klubů a trio celků z Polska. 
Třídenní turnaj probíhal v Radotíně a Bohnicích. Základní skupina D, v níž byl i 
jindřichohradecký Pharaon, odehrála své zápasy na radotínském hřišti. Faraóni do soutěže 
vstoupili porážkou s lednickými Buldoky, ale naznačili, že nebudou jen do počtu. Zkušení 
třicátníci, kteří v sestavě nechyběli, si vzpomněli na svá nejlepší léta a spolu s novou 
garniturou vybojovali postup do čtvrtfinále, když smetli mixovaný tým M&A – IP. Pro 
zápasy play-off se Jihočeši přemístili do bohnického parku Svoboda, kde si poradili 
s pražským Mistrálem a dostali se mezi nejlepší čtyřku. V dramatickém semifinálovém 
jihočeském derby pak podlehli o jediný bod Hrochům ze Sezimova Ústí a neuspěli ani v duelu 
o třetí příčku. „Čtvrté místo z třinácti týmů je rozhodně úspěch, je to taková výzva k tomu, 
abychom v příštím roce postavili znovu mužský tým do ligové soutěže,“ uvedl 
jednadvacetiletý Martin Stejskal, jenž má hlavní zásluhu na tom, že po sedmi letech byl znovu 
složen celek mužů a Pharaon opět žije. 

J. Hradec – Lednice 2:4. Proti lednickým Buldokům postavil Pharaon nostalgickou základní 
sestavu starou 10 let. Pěkný zápas rozhodla větší vyhranost Lednic, které působí ve III. lize. 

J. Hradec – Povaleč 14:2. Faraóni učinili změny na pálce i v poli; a vyplatilo se. 
Jindřichohradecký tým byl jasně lepší ve všech herních činnostech. Jeden bod domů stáhl i 
dvacetiletý Lukáš Čáka, pro něhož to byl první uhraný bod v kariéře. 

J. Hradec – Mistrál B 9:2. Ve čtvrtfinále už se v sestavě J. Hradce objevil i nestor Petr 
Kadlec (36 let), zvýšila se síla útoku na pálce a zkvalitnila obrana pole. Semifinále bylo jisté. 

J. Hradec – S. Ústí 5:6. Hroši měli více štěstí. Například homerun trefil Jonáš Trepka, jenž se 
softbalem začínal právě v Pharaonu. S. Ústí má kadety ve II. lize, v sestavě doplněné o muže 
bylo favoritem, ale na postup se řádně nadřelo. 

J. Hradec – Mistrál A 3:5. Předposlední celek pražského přeboru byl k poražení. K třetímu 
místu chybělo jen málo. 

Sestava a body JH: Petr Kadlec 4, Zdeněk Škarda 1, Vojtěch Peška 2, Martin Stejskal 1, 
Martin Beran 4, Lukáš Čáka 2, Jan Bednář 1, David Pilecký 6, Filip Lepier 8, Michal Tůma 4. 



Konečné pořadí: 1. Bulldogs Lednice, 2. Spartak Hladoví hroši S. Ústí, 3. Mistrál Praha A, 
4. Pharaon J. Hradec, 5. Černé piraně K. Vary, 6. Slavia VŠ Plzeň B, 7. Mistrál Praha B, 8. 
JAS Praha, 9. UKS Softball Wroclaw (Polsko), 10. M&A – IP Povaleč, 11. MKS Stal BIS 
Kutno (Polsko), 12. TSB Demony Miejska Górka (Polsko), 13. 42 Crew. 

Roman Pišný. 


