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Jaká byla pro tebe sezóna 2019?
I když mé trenérské srdce pláče z neúspěchu v play-off ženské Extraligy, musím jako předseda konstatovat, že sezóna 2019 
byla velmi úspěšná. Rok 2019 zaznamenal do klubové historie dva milníky:
- Pořádání MS  - A to zejména proto, že jsme dokázali spolu uspořádat velice krásné mistrovství světa, které pro sebe 
považuji za vrchol své trenérské kariéry. Kaučování národního týmu na MS na domácím hřišti, co více si může trenér přát. 
- Postup Mužů A do Extraligy, což mužům velice přeji a držím jim palce, aby zvládli sezónu 2020 v Extralize, těším se na 
zápas na tribuně s pivem a párkem v ruce.
Další náročnou sezónu jsme zvládli, a to není málo. Skvělé je, že skoro celý realizační tým chce klubu pomáhat i nadále.
Skvělou práci odvedli všichni trenéři mládeže, protože umožnili svým týmům krásné sportovní vyžití.

Povídá se v kuloárech, že tvůj syn Mike měl převzít tvou roli předsedy klubu?
Ano, je to pravda. Jen nevím, zda ještě 20 let vydržím. 

Jaké jsou další klubové cíle?
V následující sezóně je stále prvořadým úkolem stabilizace klubu a co nejkvalitnější zajištění realizačních týmů pro naše hráče. 
Dále udržení chodu a čistoty areálu našeho klubu a také zvládnutí celé sezóny a všech akcí, což není lehký úkol a nelze to 
brát automaticky. Pro nás je to velký úspěch.

Co bys chtěl vzkázat hráčům, přátelům klubu a našim fanouškům?
Přeji všem, ať je to v Joudrs baví a ať se všem nová sezóna povede, jak si přejí!
A jestli se někomu stýská po pořádání, neváhejte mě oslovit, protože je možné, že budeme pořádat Super Cup 2020 mužů 
s možnou účastí našeho týmu. Kandidatura je podána. :-)

Speciální poděkování patří Milanovi Duškovi za dlouholetou práci na pozici správce areálu.
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Ženy A
Téra
Výkonnostní cíle - probojovat se do finále extraligy a vyhrát pohár ČSA - nám letos vyšly jen napůl. Ale vnímám, 
že jsme se od jara hodně herně i mentálně posunuly každá ve svých dílčích dovednostech i jako tým. Snad to 
bude dobrý příslib do příštích sezón. 

Zapp
Jak se říká konec dobrý, všechno dobrý. Sezóna 2019 sice dobrý konec neměla, ale všechno ostatní bylo DOST 
dobrý! Díky za to, že moje poslední sezóna byla taková jízda.

Jana
Letošní sezóna nám uštědřila více cenných lekcí než jakákoli jiná. Každý, kdo se na nás během podzimu přišel 
podívat alespoň jednou, moc dobře ví, o čem mluvím. Proto děkuji všem, kteří se mnou letos bojovali, ať už to 
bylo na hřišti, nebo třeba mezi bagetami ve stánku. #Prstenyjednoubudou.

Poděkování od týmu Jirkovi a Katce Růžičkovým za servis na domácím hřišti!

Turnaje a umístění
Extraliga žen 4. místo, Pohár ČSA 1. místo, Pohár vítězů poháru 6. místo, Účast na zahraničních turnajích: Itálie - 
Bollate, Holandsko - Jarní turnaj Enschede, Holandsko - The Cup Schiedam

Realizační tým
Tomáš Kusý, Matěj Bíža, Pavel Link, Gabriela Linková, Klára Patlichová, Miroslav Wilda

Hráčky
Nikola Brdková, Julie Coufalová, Jana Furková, Tereza Jakešová, Veronika Klimplová, Adéla Linková, Michaela 
Poláková, Eva Rendlová, Kateřina Růžičková, Eliška Slaninová, Aneta Šimůnková, Adéla Šimůnková, Anna 
Štveráková, Adéla Weissová, Lucie Zappová 

Reprezentantky
Juniorky: Brdková Nikola, Růžičková Kateřina, Slaninová Eliška, Šimůnková Adéla
Ženy: Coufalová Julie, Furková Jana, Jakešová Tereza, Klimplová Veronika, Linková Adéla, Rendlová Eva, Weissová Adéla

Reprezentace
ME Žen - Ostrava ČR, Kvalifikace na OH - Utrecht - NL, MS Juniorek – Irvine -USA, Japan Cup Japonsko
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Turnaje a umístění
II. liga mužů (ČSLM) 1.místo, Velikonoční pomlázka na Tempu 2. místo, Memoriál Radka Štěpánka 5. místo,
Ayelet International Games 2019 – Izrael 3. místo

Realizační tým
hlavní trenér Ondřej Stroner, trenér Tomáš Benda, technická vedoucí Zuzana Stronerová

Hráči
Jannis El Amin, Jiří Jordán, Matěj Knetl, Tomáš Mach, Michal Mach, Marek Míchal, Martin Novotný, 
Cédrik Nzambi, Jiří Pokorný, Radek Šmejkal, Jakub Šulc, Adam Vavrečka

Reprezentanti
Adam Vavrečka U18, Cédrik Nzambi U18, Radek Šmejkal U18, Jannis EL Amin U23, Jiří Pokorný U23 

Reprezentace
Izrael Kvalifikace na MS U18, Guatemala Panamerické hry U18

Muži A
Hlavní trenér Ondra Stroner
O této sezóně se bude určitě dlouho mluvit, a to právem. Splnili jsme všechny cíle, se kterými jsme do ní šli, 
a to ještě navíc způsobem, který opravdu potěší. Kluci byli do všech zápasů připraveni, šli do nich naplno 
a chtěli je vyhrát. Tým se konzolidoval a hodně kluků už začíná hrát softball na slušné úrovni. Začali jsme sezónu 
povedeným teambuldingem a turnajem v Izraeli. Šest našich zástupců jsme měli v reprezentacích a sedm se 
představilo na nejprestižnějším evropském turnaji Super Cupu.
Před týmem a i před všemi, kdo nám letos pomáhali, smekám a těším se do další sezóny, která bude mít nádech 
vytoužené extraligy. Poděkování od týmu Alfovi Nzambi za servis na domácím hřišti!

Jirka Pokorný
Sezóna 2019 byla pro náš tým zlomová. Mladý, ale již stabilizovaný kádr si položil za cíl vyhrát ligu a postoupit.
To se také podařilo a tak i my, Muži A, můžeme slavit extraligovou příslušnost. Neméně důležitá byla i účast několika 
hráčů na evropském Super Cupu, kde se jistě neztratili a hráli kvalitní softball. Držte nám palce v sezóně 2020!

Jannis El Amin
Tenhle rok jsme nastupovali do sezóny s tím, že postoupíme, ať se stane cokoli, a taky jsme podle toho trénovali 
a nakonec všem ukázali, že na to máme a stáváme se tím novou vlajkovou lodí Joudrs! Díky, kluci.

Michal Mach
Do sezóny jsme nastoupili rozhodně a s jasným cílem - vyhrát druhou ligu mužů a postoupit do extraligy. To se nám 
povedlo na výbornou, za celou sezónu jsme soupeřům dovolili nás porazit jen čtyřikrát, v play-off jsme pak nezaváhali 
ani jednou. V pálkařském průměru se umístili čtyři naši hráči v top desítce, Tomáš s Jirkou pak měli 2. a 3. největší počet 
hitů v lize. Sezóna teda byla jistě výborná jak týmově, tak i z pohledu individuálních výkonu.
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Turnaje a umístění
Joudrs Indoor Cup 20 Women 2. místo, Roef Tournament U20 1. místo, Mistrovsví ČR U20 3. místo,
Prague Softball Week 10. místo

Realizační tým
hlavní trenér Monika Trnková, trenér Lenka Tobola, pomocný trenér Tomáš  Benda

Hráčky
Barbora Ferencová, Květa Foitová, Lucie Hudíková, Klára Hudíková, Štěpánka Kostinová, Kristýna Kovářová, 
Natálie Viktorie Mašitová, Julie Onderková, Michaela Otáhalová, Klára Pospěchová, Tereza Šmejkalová, 
Zuzana Zdráhalová, Anna Zoulová

Reprezentantky
Anna Zoulová U19 Juniorky, Michaela Otáhalová, Klára Pospěchová

Reprezentace
Juniorky Irvine, Californie Mistrovství světa 10. U19

Ženy B
Hlavní trenérka Monika Trnková 
Sezóna byla úspěšná, udržely jsme 2. ligu žen, hrály kvalitní zápasy, byly kvalitními soupeři a to nejdůležitější - již 
zmíněné - nebyly jsme jednotlivci, ale tým. A na to jsem moc hrdá.

Trenérka Lenka Tobola
Ráda bych tímto za sebe i celý tým žen B poděkovala Míše Otáhalový za tuto sezónu. Míša je unikát. Letos byla na 
prkně naší obrovskou oporou a mnohé víkendy i naši jedinou nadhazovačkou. A zvládla to skvěle. Míša je ten typ 
hráče, kterého chce trenér ve svém týmu mít. Obětavý dříč, který hraje srdcem. Míšo, přeju ti, abys dosáhla všeho, 
co si kdy vytyčíš, a aby sis plnila svoje sny. Děkujeme! (pozn: Míša jde pro sezónu 2020 hostovat do jiného klubu)

Květa Foitová
Myslím, že náš cíl byl splněn a že jsme se s touto sezónou popraly slušně. Mám radost za holky a za kolektiv, 
protože kolikrát jsme si spolu tak nějak sáhly na dno, ale musím říct, že jsme se navzájem držely a vážně to 
fungovalo. Přišlo mi, že se tam na všechny můžu spolehnout, a bylo vidět, že jsme měly dobré vztahy jak na 
hřišti, tak i mimo něj. Mám ty holky fakt ráda, jednu vedle druhý.

Kristýna Kováčová
Pro mě osobně tato sezóna byla jedna z nejlepších. V týmu jsme si vytvořily skvělý kolektiv. Jako tým jsme 
pracovaly na hřišti, ale i mimo něj. Po minulém roce si myslím, že to pro nás všechny bylo velmi důležité. 
Vzájemně jsme se podporovaly a pomáhaly jsme si. I zraněné hračky nám byly nápomocné a byly velikou 
podporou na zápasech. Za mě to byla velmi povedená sezóna. 
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Turnaje a umístění
Pražská I. třída mužů

Realizační tým
hlavní trenér Pavel Kaňkovský, trenér Jakub Stařík, technický vedoucí Jan Čáp

Hráči
Jan Beneš, Jan Čáp, Pavel Kaňkovský, Radim Krušinský, Aleš Kusý, Slavomír Novotný, Vojtěch Polák, Jakub 
Stařík, Jiří Šimek, Daniel Tobola, Josef Šulc

Muži B
Hlavní trenér Pavel Kaňkovský
Muži B jsou rádi, že sezónu 2019 odehráli ve zdraví, že se nakonec sešli téměř na všechny zápasy a že se udrželi v 1. třídě Pražského přeboru. 
Do nové sezóny plánují posílení týmu, aby mohli bojovat o přední příčky tabulky.

Kuba Stařík
Sezóna v první třídě Pražského přeboru byla z pohledu mužského béčka značně problematická – alespoň v jarní části. Rozpadla se nám 
nadhazovačská osa, přibylo několik zranění a šest odložených zápasů znamenalo výrazné ohrožení sestupem. Díky enormní snaze Pavla 
Kaňkovského a vstřícnosti soupeřících týmů se nakonec na podzim podařilo všechna utkání dohrát. A zde je načase konečně zmínit i dvě velmi 
výrazná pozitiva. Tým se opět zlepšil v tom, jakým způsobem dokáže hrát softball. Zejména u vnějšího pole byla tato změna velmi patrná. A to 
je důležité, protože většinu naší skupiny stále tvoří hrající trenéři mládežnických týmů. A v podzimní části se dařilo výborně do hry zapojovat 
naše hráče juniorského i kadetského věku. Tímto bych jim všem chtěl, jakož i Ondrovi Stronerovi a dalším trenérům, kteří vyšli potřebám 
mužského béčka neuvěřitelně vstříc, velmi poděkovat. Všichni mají obrovskou zásluhu na tom, že se sezónu podařilo zachránit. Doufám, že 
se v příštích letech budeme v béčku s našimi mladými prospekty potkávat co nejvíce, jde totiž o skvělou spolupráci. Čeká nás náročná zimní 
příprava, aby se neopakoval podobný vstup do soutěže, jako v sezóně 2019.

Radim Krušinský
Pro sezónu 2019 jsme měli jasný cíl - udržet se v Pražské 1. třídě mužů. V zimní části sezóny jsme se snažili maximálně využít náš tréninkový 
prostor a těšili se na hřiště. S jarem ale přišly potíže. Šéf týmu Pavel Kaňkovský měl často vrásky na čele, protože jsme v týmu neměli stálého 
nadhazovače s kečrem. Na zápasy se tak musel shánět, kde se dalo. Když už jsme byli kompletní, tak se proti nám často spiklo počasí a zápas 
byl zrušen. Na jaře jsme tak odehráli minimum zápasů. Měli jsme snahu dohnat to přes prázdniny, ale nepodařilo se zajistit soupeře. Tak jsme 
si dali maratón na podzim, kdy jsme pravidelně odehrávali každé pondělí dva zápasy. Bylo z toho drama, které se rozuzlilo až v posledním kole. 
Výhrou nad Starými psi jsme si zajistili dostatek bodů a mohli jsme si s úlevou oddychnout, že jsme cíl splnili. Unikli jsme sestupu a příští sezónu 
budeme hrát stejnou soutěž.  Závěrem bychom chtěli poděkovat Kaňkovi, že to nevzdal a dotáhl ten šílený podzimní finiš. Dík patří i všem, kteří 
nám v sezóně přišli pomoct - bez vás bychom to neodehráli.
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Turnaje a umístění
Pražský přebor žen 1. místo

Realizační tým
hlavní trenér Zuzana Capíková, trenér Ivona Menšíková

Hráčky
Zuzana Capíková, Lenka Dvořáková, Kamila Foltýnová, Markéta Horálková, Celestýna Houdková, 
Milana Kovářová, Martina Macháčková, Ivona Menšíková, Anna Mikeštíková, Helena Novotná, Lenka Richterová, 
Eva Staňková, Nikola Štefková, Karin Štefková

Reprezentantky
Helena Novotná Coed Slowpitch

Reprezentace
Budapešť, Maďarsko ME 4. místo Coed Slowpitch

Ženy C
Hlavní trenérka Zuzka Capíková
Jako hrající trenér hodnotím sezónu 2019 velmi dobře. Stihly jsme i několik tréninků jak v zimní, tak v jarní 
přípravě. Oproti minulé sezóně jsme v té letošní více cestovaly. Kromě Neratovic jsme letos jely až do Kladna. 
Opět jsme překročily hranici 100 bodů a ani letos jsme nenašly žádného přemožitele v naší kategorii.

Stále se na sebe těšíme, stále se až neuvěřitelně dlouze dokážeme společně smát, stále nám to běhá, stále nám 
to pálí, a to nejen na nadhoz :-). Věk nezastavíme, ale můžeme se v příští sezóně pokusit snížit věkový průměr 
hráček (nábor do sezóny 2020 proběhne 20.12. - počet míst je ale omezen! :-D 

Chtěla bych moc poděkovat celému svému týmu za úžasnou sezónu! Díky, dámy. 

Helča
Bylo super stoupnout si na hřiště a zažívat pohodu, někdy až moc velkou pohodu :-). Škoda, že nás týmy v naší 
soutěži nedostaly pod větší tlak, a tak jsme mohly dělat celou sezónu prdelky.

Niky
Ať jsem měla sebehorší náladu nebo jiné problémy, tak pokaždé, když jsem přišla na zápas, bylo hned všechno pryč.
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Turnaje a umístění
Joudrs Indoor Cup U20  3. místo, Krčanda 3. místo, Open pohár ČSA U16 1. místo, Summerdays - Castions Delle, 
Mura (ITA) 4. místo, Joudrs Cup U17 1. místo, Liga kadetek 2. místo, Extraliga Juniorek 4. místo, 
MČR U16 4. místo, MČR U18 1. místo

Realizační tým
hlavní trenér Tomáš Sobotka, trenér Radim Krušinský, technická vedoucí Lucie Janáčková

Hráčky
Vendula Dastychová, Karolína Dvořáková, Tereza Haspeklová, Nela Janáčková, Lucie Jungová, Silvie Krušinská, Aneta 
Molentová, Adéla Sobotková, Martina Šebestová, Eliška Valešová, Hana Vazačová, Kristýna Žáková, Nikola Žáková

Reprezentantky
Nela Janáčková U16, Tereza Haspeklová U16, Adéla Sobotková U16

Reprezentace
Záhřeb, Chorvatsko - Mistrovství Evropy kadetek U16 – 3 místo

Juniorky
Trenér Radim Krušinský
Do sezóny 2019 se nám podařilo udržet pohromadě tým, který byl složen na sezónu 2018 a vybojoval stříbro na MČR kadetek. Vzhledem ke 
změnám věkových kategorií jsme hned z počátku řešili, jaké soutěže můžeme/budeme hrát a v jakém složení. Nakonec jsme se rozhodli na-
stoupit v lize kadetek (s ohledem na silné zastoupení ročníků 2003 a 2004) a v Extralize juniorek. Šli jsme do toho s cílem odehrát dvě kvalitní 
soutěže a umožnit hráčkám co největší porci zápasů. Důsledkem bylo, že tým, který společně trénoval, nemohl odehrát ve stejném složení 
obě soutěže. Pro ligu kadetek jsme tak tým doplňovali žákyněmi, kterým jsme umožnili zahrát si vyšší soutěž. V Extralize juniorek nás doplňo-
valy především hráčky žen B a sem tam i žen A.
 
Před sezónou jsme si stanovili cíle, které se nám postupně podařilo naplnit. Sezónu jsme si tak zpestřili zahraničním turnajem v Itálii. V ka-
detské soutěži jsme z 22 týmů postoupili do turnaje Final 4. Podařilo se nám udržet Extraligu juniorek a dokonce jsme z prvního místa po 
základní části postoupili do play off. V přípravě jsme se zaměřili na pálku, která se stala naší silnou zbraní. To jsme ukázali jak na mezinárod-
ním turnaji Joudrs Cup U17, tak na MČR U18, které jsme díky skvělé pálce oba vyhráli. Těší nás i statistiky Extraligy juniorek, kde jsou naše 
mladé hráčky vidět. Hned tři zástupce jsme měli v reprezentačním výběru (3. místo na ME) a jedna hráčka byla členkou Allstar týmu LL, který 
hrál finále Evropské kvalifikace. Co dodat… sezóna byla náročná a úspěšná. 

Eliška Valešová
Kadetky jsme odjezdily společně s žákyněmi, takže jsme ze začátku nebyly úplně sehrané. Ale to nám nebránilo vyhrát všechny turnaje až do 
Final 4. Tam se to moc nepovedlo, ale to nás tolik netrápí, protože jsme si užily super sezónu.

Tereza Haspeklová
Myslím si, že v letošní sezóně jsme splnily své cíle a až na pár výjimek se nám dařilo. Na zápasy jsme sice nejezdily v kompletní sestavě, ale 
i tak jsme byly zcela sehrané a jely jsme všechny na 100%. Určitě stojí za zmínění JOUDRS CUP, který jsme jako kompletní tým juniorek bez 
ani jedné prohry vyhrály. Také bych zmínila 1. místo na MČR juniorek, kterým jsme zakončily svoji úspěšnou sezónu. Velké díky patří našim 
trenérům Tomovi Sobotkovi a Radimovi Krušinskému, kteří nás po celou sezónu doprovázeli, hecovali nás, a myslím, že bez jejich pozitivního 
myšlení bychom toho tolik nedokázaly. Také děkuji naší technické vedoucí Lucce Janáčkové, že se o nás starala a dokázala nás vždy roze-
smát a zvednout náladu v týmu.
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Turnaje a umístění
Ayelet International Games 2019 – Izrael 5. místo, Extraliga juniorů 5. místo, Mike Stapletone U19 2. místo,
MČR juniorů U18 1. místo, MČR kadetů U16 1. místo

Realizační tým
hlavní trenér Ivona Menšíková, trenér Josef Šulc, technický vedoucí Pavel Menšík, trenér kondice Robert Sklenařík

Hráči
Ondřej Hainc, Jakub Kadeřábek, Vincent Karger, Ondřej Kratochvíl, Tomáš Krčka, Matouš Mamolat, 
Albert Menšík, František Mikeš, Filip Ouzký, Filip Průšek, Adam Sklenařík, Adam Vít

Junioři
Hlavní trenérka Ivona Menšíková
Po tom, co napsali kluci, nemám skoro co dodat. Těžká sezona za námi, ale se skvělým výsledkem. Udrželi jsme 
extraligu juniorů a na pohárech U16 a U18 vybojovali první místo. Po několika společných sezonách se vytvořila 
bezvadná parta skvělých kluků.

Filip Průšek
Byla to velmi náročná sezóna. Šli jsme proti extraligovým týmům z druhé ligy. Věděli jsme, že to bude náročné, ale 
myslím, že hráči i trenéři to zvládli na výbornou. Kluci udělali kus práce, jak hráčsky, tak individuálně mezi sebou. 
Vrcholem sezóny bylo OPEN MČR U18, kde jsem osobně moc nadějí našemu týmu nedával, ale kluci překvapili 
svým výkonem a právoplatně vybojovali titul Mistra České Republiky.

Tomáš Krčka
Sezóna byla náročná, ale alespoň jsme se hráčsky někam posunuli a myslím, že příští sezóna dopadne lépe.

Vincent Karger
Doufám, že budu mluvit za všechny, když řeknu, že tato sezóna byla skvěle užitá. Na všech je vidět posun 
v softballovém umu a také jsme prožili úžasné zážitky. Skvěle jsme reprezentovali klub v Izraeli na Ayelet 
International Games 2019 a také na MČR U18, kde jsme zaslouženě obsadili první místo a stali se mistry České 
republiky. Těším se na další sezónu.

Zvláštní poděkování
Velké poděkování patří Josefu Šulcovi, který se s námi loučí po sedmi sezónách trénování. Pepíku, děkuju za 
všechno a doufám, že ti bude hóóódně smutno a brzo se nám vrátíš… 
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Turnaje a umístění
Kadetská liga - základní část 2. místo, 1.kolo 2. místo, 2.kolo 1. místo, 3.kolo 2. místo, Nadstavba 7. místo
II. liga juniorek - základní část 4. místo, 1.kolo 1. místo, 4.kolo 4. místo, 5.kolo 4. místo
Joudrs Indoor Cup U 20 4. místo, Pony League - Krčanda U16 6. místo, Memorial Civelli - Itálie U18 7. místo
Joudrs Cup U 17 9. místo

Realizační tým
hlavní trenér Jana Jasanská, trenér Tomáš Benda, trenér Tomáš Jasanský, technická vedoucí Jitka Chaloupková

Hráčky
Nela Benlatreche, Barbora Capíková, Adéla Dědečková, Zuzana Dudová, Adéla Feixová, Markéta Jasanská, 
Adéla Katzová, Veronika Košťálová, Tereza Pechalová, Marie Pozděnová, Anna Marie Stuchlíková, Markéta 
Susková, Nikola Šimanovská, Karolína Teplá, Zuzana Vlčková, Kamila Zimová

Kadetky starší
Hlavní trenérka Jana Jasanská
Hlavní cílem týmu byl rozvoj dovedností hráček. Přestože portfolio zápasů bylo výrazně těžší než loni, medián 
pálkařského průměru holky vylepšily o 30%, a medián průměrné délky odpalu o 20% a konverzi běžců udržely 
na 49%. Tomuto týmu prima holek se povedlo 7. místem nejlepší umístění nenasazeného týmu v historii klubu 
v kadetské kategorii. A navíc svým umístěním přepsal historii klubu u nenasazených týmů i v juniorské kategorii. 
Kája Teplá s Maki Jasanskou se dostaly do národních All Star výběrů Little League U14 a U16 a prosadily se i do 
základních sestav finálových zápasů Evropsko-africké kvalifikace.

Maki Jasanská
Sezónu jsem si užila se super holkama. Nejlepší za sezónu bylo soustředění v Ledenicích s kadetama mladšíma. 
Náš tým bych za nic nevyměnila.

Verča Košťálová
Sice hraju jen krátce, ale i tak jsem hrozně ráda, že jsem mohla být součástí právě našeho týmu, a za nic bych 
ho nevyměnila. Děkuju jak holkám z týmu, tak trenérům za nezapomenutelnou sezónu.

Zuzka Dudová (Dydy)
Co bych já řekla k minulé sezóně? Podle mě se sezóna vydařila naprosto skvěle. Jako tým jsme se ještě víc 
sblížily a sehrály. Díky této sezóně jsem měla možnost poznat spoustu nových lidí a podívat se na nová místa. Za 
sebe pak můžu říct, že jsem se posunula zase o krok vpřed.
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Turnaje a umístění
Liga kadetek 8. místo, II. liga juniorek 9. místo, Pony League „Krčanda“ 2. místo
Joudrs Indoor Cup U16 1. místo,Trutnovský drak 5. místo, Itálie – Parma 1. místo

Realizační tým
hlavní trenér Antonín Chaloupka, trenér Adéla Chaloupková, trenér Josef Brož, technická vedoucí Jitka Chaloupková

Hráčky
Kateřina Kameníková, Amálie Chaloupková, Barbora Reusová, Hana Menšíková, Karolína Frýbová, Anna 
Haincová, Kristýna Horáčková, Markéta Vlčková, Karolína Domesová, Berenika Biskupová, Karolína Nosková, 
Adéla Mühlbergerová, Kateřina Krčková

Kadetky mladší
Hlavní trenér Tonda Chaloupka
Do této sezóny jsme vstoupili s 11 hráčkami. Na tým je to docela málo a bylo tedy na holkách být víceméně na všech turnajích. Díky rodičům 
a hlavně děvčatům se vše podařilo a vše se odehrálo. V zimní části se poctivě dřelo na kondici a taky trochu na pálce, což byl cíl pro zimní 
část. V letní části jsem zjistl, že v kondici musíme ještě přidat, více se jí věnovat a nevypustit ji ani v letní části. Páteční turnaje, které se 
odehrály v hale, beru jako volné zpestření pro děvčata, ale abych pravdu řekl, moc jim to nedalo. Letní sezóna - na tu se moc těšila každá z 
holek, aby ukázala všem, jak se za zimu zdokonalila. Jako ročníkově nejmladšímu tým v kadetské lize se nám dařilo držet krok s ostatními 
a probojovat se mezi osm týmu v ČR. I mezi juniorkami tým obstál a odehrál parádní turnaj doma na Joudrs, kde se probojoval do finále. 
Turnaj v italské Parmě, kde jsme obsadili 1. místo, dal holkám velmi mnoho cenných zkušeností. Do programu STM, což je širší výběr pro 
reprezentaci na rok 2020 v kategorii U15, se přihlásilo 7 hráček z týmu a prozatím se nominovalo 5 hráček, což je hodně slušné číslo. Ondra s 
výronem má ještě šanci se nominovat (držím palce). 

Závěrem bych chtěl holkám poděkovat. Vím, že není jednoduché dalším rokem poslouchat tu samou osobu (dělej to tak a tak, špatně nohy, 
ruce ti padají, dej tam plnej švih, zapoj boky, kam to koukáš, já jsem tady, jak to běháš a spousta takových řečiček), ale holky to zvládají 
a jsem rád, že je mohu trénovat. Pevně věřím, že i v další sezóně budu. Díky, HOLKY!

Barča Reusová
Tuhle sezónu jsem si moc užila, děkuju moc holkám a trenérům. Sice jsme se občas na něčem neshodly, ale nelituju žádné strávené chvíle 
s holkama. Přes zimu natrénujeme a další sezónu si, doufám užijeme jako tuhle.
,
Týna Horáčková
Myslím si, že tahle sezóna nás hodně posunula a že jsme si ji všichni užili. Chtěla bych poděkovat holkám za to, jak jsme si fandily, nikdy nic 
nevzdávaly dopředu. Příští sezónu si postup na MČR určitě vybojujeme.

Maki Vlčková
Celou sezónu jsme si moc užily. Bavily jsme se jak na hřišti, tak i na trénincích. I když jsme nepostoupily na finálový turnaj kadetek, pořád 
patříme k 8 nejlepším týmům v Česku. Příští rok to dokážeme. 
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Turnaje a umístění
Joudrs Indoor Cup 16 Men 1. místo, Joudrs Indoor Cup 20 Men 8. místo, Memoriál Mikea Stapletona U16 5. místo, 
Liga kadetů 9. místo, 2. liga juniorů 1. místo, Open Pohár ČSA U16 kadeti 1. místo

Realizační tým
hlavní trenér Petr Pytelka, trenér Petr Tvrdek, technická vedoucí Renata Pytelková

Hráči
Jakub Holoubek, Dominik Hovorka, Tadeáš Kalčev, Martin Kubeš, Jan Pechal, Adam Martin Peter, Jan Pytelka, 
Albert Schwarz, Martin Sobotka, Andrej Sokol, Ondřej Šimůnek, Ondřej Tvrdek, Vít Vavrečka

Reprezentanti
Tadeáš Kalčev Junioři U18

Reprezentace
Izrael Kvalifikace na MS U18, Guatemala Panamerické hry U18

Kadeti starší
Hlavní trenér Petr Pytelka
Jako velké pozitivum uplynulé sezóny vidím obrovskou týmovost všech hráčů. Hráli jsme dvě ligové soutěže a myslím, že si kluci sezónu užili 
a na nedostatek pohybu si nemohou stěžovat. Též jsme se jako součást výběru účastnili turnaje o pohár ČSA U16, kde tým Joudrs získal zlato. 

Sezóna v číslech Liga kadetů 2. liga juniorů
Zápasů: 22 18
Výher: 19 11
Proher: 3 7
Dali jsme bodů: 219 167
Dali nám bodů: 71 111
Umístění: 9. místo 1. místo

Andrej Sokol
Ahoj všichni. Toto byla moje první sezóna na Joudrs a musím říct, že jsem si to doopravdy užil. Po celou sezónu jsme drželi jako tým. Byli 
jsme sehraní a užívali jsme si každý zápas. Společné soustředění bylo super a věřím tomu, že si to tam každý užil. Takže vám děkuji za tuhle 
super sezónu.

Jakub Holoubek
Tato sezóna pro mě byla něco extra a velice jsem si jí užil z důvodu, že se mi líbilo naše nasazení. V sezóně jsme odehráli krásné zápasy, které 
mě osobně posunuly v týmové mentalitě i v mých dovednostech. Plno emocí, zábavy a cest se Zdendou Machem byly pro mě nejlepšími 
zážitky, co jsem doposud v softballe za ty krátké dva roky zažil. Tímto bych chtěl poděkovat celému týmu Kadetů starších za skvělou sezónu, 
začali jsme jako parta a skončili jsme jako parta. Díky, kluci!
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Turnaje a umístění
I. kolo kadetů / Chomutov 4. místo, I. kolo žáků / Specrum Praha 2. místo, II. kolo kadetů / Plzeň 4. místo, II. 
kolo žáků / Pardubice 1. místo, III. kolo kadetů / Kadaň 5. místo, III. kolo žáků / Kostelec nad Orlicí 1. místo, VI. 
kolo kad. II. turnaj o umístění Pardubice 2. místo, VI. kolo žáků nadstavba I. / Chomutov 2. místo, V. kolo žáků 
nadstavba III. Havl. Brod 6. místo, MČR žáků / Kunovice 4. místo, Joudrs indoor cup U16 8. místo

Realizační tým
hlavní trenér Iva Šarkeziová, trenér Jan Beneš, trenér Alexandr Štrouchal, trenér a technická vedoucí Vendy Wenclová

Hráči
Vojtěch Beneš, Adam Breburda, Jakub Feix, Ondřej Gaidoš, David Janatka, František Kasa, Vojtěch Knetl, 
Jan Měřinský, Michal Petřina, Samuel Šarkezi, Jan Štrouchal, Jonáš Vilimovský, Jakub Wencl, Nazar Yezerskyy

Kadeti mladší
Hlavní trenérka Iva Šarkeziová
Párkrát se mi stalo, že na mě lidi valili oči s tím, že jsem na ty kluky přísná, jako kdyby byli mojí vlastní. Pravda... Já je totiž jako vlastní beru. 
Vždyť s nimi trávím tolik času, že o nich vím možná víc než kdo jiný. Jsem na ně přísná, jen když si to zaslouží. A musím říct, že takových 
momentů je stále méně. Na výjezdu jsem trenér, rodič i kámoš v jednom. Na hřišti přísná, u oběda a večeře důsledná. V čase volné zábavy se 
ze mě občas stává třináctiletý puberťák, který jako všichni s chutí zatopí ostatním trenérům. Možná i právě proto jsme si společně užili krásný 
rok... V zimě jsme si vyjeli na hory a strávili víkend v téměř pohádkovém prostředí Pece pod Sněžkou. V létě jsme se možná naposledy spojili 
s naším týmem kadetek starších a vyjeli společně na oblíbené soustředění do Ledenic. Tentokrát jsme si kromě softu opět vyzkoušeli i střelbu 
ze vzduchovky i praku. Jako bonus, a proto abychom si vyzkoušeli něco úplně nového, jsme dovezli pár luků a vyzkoušeli střelbu na cíl a do 
dálky. Po soustředění se kluci přesunuli o pár kilometrů dál, aby si užili velmi úspěšnou pánskou jízdu na vodě. V této sezóně jsme došli 
k závěru, že pole máme fakt dobře zmáknuté a že jestli máme být v něčem lepší, tak musíme zabrat na pálce. Teď na konci sezóny musím 
říct, že jsme se posunuli o pořádný kus dál. Mám velkou radost z každého kontaktu s míčem. Procentuelně jsme zmenšili odchody z boxu 
s tím, že se to nedá. Huráááá...! Konec sezóny jsme uzavřeli se vztyčenou hlavou a předsevzetím, že příští sezónu zamakáme a budeme zase 
o kousek lepší... Touto sezónou jsme prošli v plném počtu, což je pro nás trenéry taková zpětná vazba, že to (snad) děláme dobře, když od 
nás nikdo neutekl.

Jan Měřinský
Dle mého se nám tato sezóna dost povedla, všichni jsme se zlepšili a nabrali spoustu zkušeností v zápasech proti starším hráčům v kadetské 
lize. S trenéry v této sezóně jsem velmi spokojený, jelikož se nás snaží naučit všechno tak, abychom byli nejlepší. I když někdy děláme kraviny 
a trenér nás seřve, vždy vím, že jen kvůli tomu, že se pro nás snaží udělat to nejlepší. K tréninkům nemám, co bych vytknul, jelikož byly vždy 
skvěle připravené a dobře naplánované. V zápasech jsme se zlepšili, už děláme méně chyb, sice tam pořád nějaké jsou, ale to už k věci patří. 
Na turnajích jsme většinou končili na dobrých příčkách, i když jsme hráli proti starším, což si myslím, že je úspěch. Na MČR jsme se dostali a 
hráli jsme dobře, sice jsme se mohli umístit lépe, ale ne vždy se daří tak, jak by bylo potřeba. A jako mé úspěchy bych bral, že jsem se zlepšil 
ve hře a vůbec se dostal do tak skvělého týmu, ve kterém se mi hraje úžasně a který se pomocí všech dokázal zlepšit. Jinak si myslím, že tato 
sezóna byla velmi povedená a užitá tak, jak měla být.

Michal Petřina
V letošní sezóně pro mě bylo důležité, že jsme si mohli zahrát ligu žáků. Užil jsem si cestu turnaji až na MČR. Myslím, že jsme se v této sezóně 
hodně zlepšili, a hru jsem si užíval. Výjezdy se mi moc líbily. Na hory i vodu bych klidně jel příště zase. Zimní tréninky byly hodně náročné co 
se vytrvalosti týče, ale byla zábava se zdokonalovat.
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Turnaje a umístění
1.kolo liga žákyň - 1.místo, 2.kolo - 3.místo, 3.kolo - 1.místo, Nadstavba I - 1.místo, Nadstavba III - 3.místo, 
MČR Žákyně U13 1. místo, Pohár ČSA U13 1. místo, EMRYT 2019 mezinárodní turnaj Itálie 5. místo

Realizační tým
hlavní trenér Eva Rychtaříková, trenér Barbora Rakušanová, technická vedoucí Iveta Kameníková

Hráčky
Karolína Beránková, Viktorie Březinová, Julie Houbová, Karolína Janáková, Daniela Kadeřábková, Amálie 
Kalčevová, Veronika Klimešová, Lucie Korejčíková, Emma Zoe Kučerová, Aneta Mrázová, Anna Rybníčková, 
Adéla Vimrová, Sara von Tsurikov, Rebeka Wenclová

Žákyně starší
Hlavní trenérka Eva Rychtaříková 
Byla to naše poslední sezóna v žákyních a myslím, že pro nás skončila moc úspěšně. Holky se naučily v důležitých momentech spolupracovat 
a pochopily, že se pokaždé nemusí ve všem shodnout, ale že jsou tým a pokud jako tým chtějí zvítězit, musí jít osobní zájmy stranou a musí 
se spojit. Celou jarní část dokazovaly, že v Čechách nemají konkurenci. V létě nás sice zarazila uroveň zahraničních týmů na turnaji v Itálii 
a ukázala nám, že pořád máme velký kus prace před sebou, abychom se dostaly na úroveň zahraničních soupeřek. Naštěstí nás to ale 
nezaskočilo v závěru naší domácí sezóny. A i přestože nás na podzim čekaly mnohem těžší zápasy s těsnějšími výsledky, odjely jsme na MČR 
do Ostravy jako jeden tým připravený bojovat o zlato. Holky na turnaji prokázaly neuvěřitelnou bojovnost a odhodlanost, dokazaly táhnout za 
jeden provaz, když bylo potřeba, a v závěru se spojit tak, jak už jsem je dlouho neviděla. Bojovaly jako jeden tým a jako jeden tým i zvítězily. 
Gratuluju! Děkujeme všem rodičům, kteří nás celou sezónu podporovali, je to i Vaše vítězství. 

Kája Beránková
Sezóna 2019 byla z mého pohledu velice úspěšná. Od začátku jsme společně jely na plný plyn a jako tým. V každém zápase se obrana i útok 
zlepšovaly a vychytávaly jsme nedostatky. Naše sezóna měla dva vrcholy: Pohár ČSA na Eagels a MČR U13 v Ostravě. Pohár ČSA byl pro nás 
vítězný po fiálovém utkání s pražskou Kotlářkou. Na MČR jsme na začátku finále prohrávaly, ale nakonec jsme obrátily skóre zápasu a vyhrály 
jsme. Chtěla bych poděkovat všem fanoušků a rodičům za podporu. Velké dík patří hlavně trenérům Eričkovi, Barče a technické vedoucí Ivet. 
Sezóna byla podle mě super a těším se na další!

Amča Kalčevová
Sezóna proběhla skvěle i přes pár komplikací. Ligu jsme odehrály s jednou prohrou a skončily jsme na 1. místě. V kvalifikaci na MČR jsme 
postoupili bez prohry. Když se hrálo ve skupině, tak nám to uplně nevyšlo, ale nakonec jsme byly třetí. Na MČR jsme se musely zkoncentrovat 
a hrát jako tým. Nakonec jsme ho vyhrály a jsme Mistry ČR. Sezóna se mi líbila a super bylo, že na konci roku jsme se už chovaly jako tým 
mnohem víc než na začátku sezóny.

Sara von Tsurikov
Z hracího pohledu se za mě sezóna velice povedla. Výsledky zápasu se klonily skoro vždycky na naši stranu. V turnaji v Itálii jsme nabraly 
nové zkušenosti se zahraničními týmy. Naše celoroční trénování se projevilo v nejdůležitějším turnaji sezóny, a to MČR. Celým turnajem jsem 
prošly bez jediné porážky. Ve finále jsme těsným výsledkem porazily Eagles. Jako kolektiv jsme toho zažily opravdu hodně. Myslím, že v Itálii 
jsme se hodně nasmály i s mladšími týmy a ani jedna z nás na tento turnaj asi ani nemůže zapomenout. Za mě poslední společný týmový 
moment (a taky nejvtipnější) byla cesta vlakem z Ostravy, kde z nás celý vlak byl na zbláznění a my dostávaly záchvaty smíchu u naší oblíbené 
hry. Děkuju vám, holky, za skvělou sezónu, na kterou opravdu nezapomenu. Nemůžu ale ani zapomenout na trenérky, fanoušky a rodiče… 
děkuju, byla to super jízda

28 29



Turnaje a umístění
1. kolo liga žákyň Joudrs 5. místo, 2. kolo liga žákyň Sabat a Tempo 6. místo, 3. kolo liga žákyň Trutnov 4. místo, 
4. kolo nadstavba Blansko 6. místo, 5. kolo nadstavba Storms 6. místo
Coachball umístění: 1. kolo Joudrs 3. místo, 2. kolo Joudrs 4. místo, 3. kolo Hluboká 4. místo, 
4. kolo Spectrum 4. místo, 5. kolo Roudnice nad Labem 5. místo, MČR Kostelec – výběr 2. místo

Realizační tým
hlavní trenér Josef Brož, trenér Milan Soukup, trenér Pavel Ondruš, technická vedoucí Nina Kalčevová

Hráčky
Kristýna Boháčová, Adéla Brožová, Helena Kindlová, Jessica Kopecky, Anna Mlčochová, Barbora Neubertová, 
Lucie Ondrová, Dominika Ondrušova, Anna Rubešová, Natálie Sedláčková, Karolína Soukupová, 
Linda Ševčíková, Tereza Tomešková, Emma Válková

Žákyně mladší
Co se ti nejvíce v letošní sezoně povedlo? 
Lucka
Největší radost mám asi z běžeckého grand slamu v Itálii. Ten míček jsem poslala na troju, pak se zatočil a 
skončil skoro u jedničky. Byl to skvělý pocit, plánuji to ještě vylepšit!

Máš něco k tréninku? 
Naty
Myslím, že bychom měly zlepšit přístup k tréninku nás všech. Každý míč sebrat a hrát na 100%. Každý míč je 
důležitý jak na tréninku, tak v zápase. Protože jak na tréninku hrajeme, tak to bude vypadat i v zápase.

Co pro tebe znamená softball? 
Kája
Znamená pro mě hodně! Spousta času na hřišti i s kamarádkami. V této sezóně byla pro mě velkým přínosem 
akademie a fyzio cvičení.  Protože jsem neměla na ostatní věci moc času, musela jsem na klubovou brigádu 
přitáhnout svého kamaráda, abych věděla, jestli umí makat….
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Turnaje a umístění
Kostelecký lev 2. místo, Mike Stapleton Memorial 5. místo, Zagreb Chorvatsko U13 2. místo, liga žáků 15. místo, 
účast v lize kadetů

Realizační tým
hlavní trenér Martina Macháčková, trenér Jannis El Amin, asistent trenéra Petra Králová, 
technická vedoucí Marína Dvořáková

Hráči
Lukáš Andrle, Jakub Dobřichovský, Jakub Dvořák, Pavel Hanáček, Jáchym Král, Matěj Malina, David Mikšovský, 
David Novotný, Jonatán Ripka, Vojtěch Rohlík, Samuel Josef Savane, Matěj Sedláček, Martin Srb, Lukáš Starec, 
David Šťastný, Maxim Zeman,Timotej Zuščík

Žáci starší
Hlavní trenérka Martina Macháčková
Být trenérem pro mě neznamená jen vychovávat skvělé hráče softballu, ale také skvělé chlapy. Dát všem šanci růst a učit se zodpovědnosti 
za svoje jednání. Za tu sezónu z malých kluků vyrostli mladí muži a stejně jako mi přerostli přes hlavu, tak mi přirostli k srdci. A i když do té 
další, kadetské, nepokračujeme společně, jistě se neztratí ani v softu, ani v životě. 

Pavel Hanáček
Za mě sezóna byla super. Hodně zápasů jsme vyhráli, něco i prohráli. Náš cíl byl se asi dostat na MČR, ten se nám spíše nepodařil, ale zato 
jsme našli další dobré hráče a nadhazovače. Myslím si, že jsme si všichni sezónu užili. Myslím si, že celý tým na MS našel své idoly a budeme 
se zlepšovat na jejich úroveň.

David Novotný
Sezónu 2019 bych shrnul takto: Na turnajích jsme měli celkem smůlu. Na druhou stranu jsme se od minulé sezóny hodně zlepšili, jako tým 
zcelili a turnaje jsme si vždy maximálně užili. Chtěl bych poděkovat Martině Macháčkové a Jannisovi El Aminovi za trénování, za přístup 
a za čas, který nám věnovali. Také si vážíme cenných rad od zkušenějších hráčů, ať je to nadhazovačská  akademie s Jiřím Pokorným nebo 
catcherovské tréninky s Evou Rendlovou a později s Davidem Mertlem, jejichž praktiky jsme prováděli jak na trénincích, tak v zápasech.

Jáchym Král
Tahle sezóna byla oproti minulé dost na houby, což se ale týká jenom hráčských výkonů. Minulou sezónu jsme byli šestí nebo pátí (teď nevím) 
a  uhle sezónu patnáctí, ale jako tým jsme se dost skamarádili a někdy jsme podávali dost slušný výkony. Ze všeho nejvíce se nám povedl 
zápas v Hradci Králové, kde jsme byli snad poprvé první na turnaji. Také nám šel zápas v Hluboké nad Vltavou se Žraloky Ledenice, kde jsme 
prohráli o pouhý 1 bod. Vedli jsme i dobrej zápas proti Trhovkám, kde jsme zahráli 3 pickoffy. S týmem jsme také byli na horách. Jeli jsme na 
víkend na Šumavu, kde jsme si vzali běžky a vyrazili (kam však vyrazili já bohužel nevím, protože jsem měl celej víkend teplotu). Novou sezónu 
tentokrát budeme mít bez Lukáše, který zůstane v týmu žáků. Je to docela nezvyk. Za ty dva roky, co sem chodím, se složení týmu moc 
nezměnilo a jsme tam pořád ti samí kluci. Takže téhle změny je mi celkem i líto. Protože, i když mu soft moc nešel, hlavně ze začátku, tak se 
fakt hodně snažil a v poli i hodněkrát něco zahrál. A za tu dobu se dost zlepšil. S Lukášem byla i občas sranda, ale zase někdy ne. Ale to asi 
s každým z nás.
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Turnaje a umístění
Žákovská liga 7. místo, Kadetská liga bez pořadí, Memoriál Mike Stapletona 6. místo, Pohár ČSA 1. místo

Realizační tým
hlavní trenér Jan Knotek, trenér Petr Katz, trenér Michal Mach, trenér Tomáš Benda, technický vedoucí Petr Pošík

Hráči
Jan Fanta, Hugo Fischer, Jan Katz, Josef Kišac, Štěpán Kozák, Adam Kubišta, Lukáš Kuželka, Dominik 
Langhammer, Prokop Macháček, Josef Menšík, Jakub Pošík, Filip Stuchlík, Patrik Svoboda, Šimon Sýkora, 
Marek Štrupl, Vojtěch Švíř, Lukáš Tvrdek, Tadeáš Tylich

Reprezentanti
Šimon Sýkora U12 MIX, Jakub Pošík U12 MIX, Trenér Petr Katz U12 MIX

Reprezentace
Tainan (TW) MS Softball 3. místo U12 MIX

Žáci mladší
Trenér Petr Katz
V tomto roce jsme se usilovně snažili o to, aby kluci fungovali jako tým, a vězte, že je to jedna z nejdůležitějších 
věcí, které je kluky potřeba naučit. Ne vždy se nám to ale dařilo a chápeme, že je to běh na dlouhou trať. Rozhod-
ně jsou ale vidět obrovské pokroky.
Během zimní části jsme se snažili nejvíce pilovalovat umění pálky, kde pořád vidíme velké rezervy. Nicméně i zde 
zaznamenáváme u některých hráčů až stoprocentní zlepšení. Výsledkem celoroční práce bylo pak to, že celkem 
4 kluci z našeho týmu se dostali do reprezentačních výběrů do 12 let, což jen ukazuje, jak dobře jsou děti na 
Joudrs vedeny už od teeballu.
Náš tým letos v hlavní sezóně nastupoval ve dvou soutěžích - v žákovské lize a také, jako úplní nováčci, v ka-
detské lize. V té žákovské se nám letos dařilo opravdu výborně - nejdřív se nám nečekaně podařilo vyhrát Open 
Pohár ČSA, kde jsme nastupovali jako “B” tým za Joudrs s tím, že jdeme jen sbírat zkušenosti. Pak je tu celkové 
7. místo v lize žáků - to považujeme za opravdu skvělé umístění z celkem 24 týmů, které se ligy letos zúčastnily. 
V kadetech jsme odehráli jen tři turnaje, ale i tady, ačkoliv jsme byli (v naší divizi) jeden z nejmladších týmů, jsme 
zaznamenali dva vítězné zápasy. 
Myslím si, že i díky tomu, že celou sezónu nebyl kladen na kluky žádný tlak, že musí vyhrávat, si hru v každém 
zápase opravdu moc užívali a bylo to právě proto vidět i na zmíněných parádních výsledcích.
Celkem jsme odehráli za celou uplynulou sezonu 74 zápasů, kdy ze 69 zápasů (ostatní byly přátelské) jsme do-
kázali 37krát zvítězit a 32krát prohrát. Nasázeli jsme 458 doběhů a 371 jsme jich obdrželi. Takže jak vidíte, naše 
sezóna byla opravdu vyrovnaná a v té příští si to chceme užít ještě víc a chceme být týmem, který v první řadě 
potáhne za jeden provaz.
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Turnaje a umístění
1. kolo liga žáků Kunovice 5. místo, 2. kolo liga žáků Havlíčkův Brod 4. místo, 3. kolo liga žáků Břeclav 5. místo, 
4. kolo o umístění Sedlčany 3. místo, 5. kolo o 13. místo Joudrs 4. místo
Coachball: 1. kolo Joudrs Praha 1. místo, 2. kolo Joudrs Praha 1. místo, 3. kolo Hluboká nad Vltavou 1. místo, 
4. kolo Spectrum Praha 2. místo, 5. kolo Roudnice nad Labem 1. místo, MČR Kostelec nad Orlicí 2. místo

Realizační tým
hlavní trenér Josef Brož, trenér Barbora Šplíchalová, trenér Barbora Hoffmannová, trenér Slavomír Novotný, 
technická vedoucí Nina Kalčevová

Hráči
Alex Drahoš, Tobiáš Hoffmann, Mikuláš Kalčev, Matyáš Kassl, Filip Macák, David Novotný, Šimon Petr, 
Štěpán Pour, Ondřej Rychlý, Mikuláš Schwarz, Štěpán Šafránek, David Škopek, Marek Švec, Jonáš Valeš

Žáci U11
Hlavní trenér Josef Brož - Šrek
Každá sezóna má něco do sebe. V každé sezóně je spousta krásného a někdy se něco nepovede. 
Za mě tato sezóna se dvěma týmy byla náročná, ale díky skvělým lidem a hlavně dětem jsme ji zvládli super. 
Nejen výsledkem vícemistrů MČR v coachballe, ale i spoluprací mezi dívčím a chlapeckým týmem. Kluci už také 
pomalu zjišťují, že holky už nejsou ee a naopak.
Všem díky za super sezónu, hráčům, trenérům, realizačnímu týmu a samozřejmě rodičům. Díky!!!
Joudrs olééé!!! 

Máš nějakou speciální taktiku v zápase? 
Pátek: 
Jasně, většinou jdu z 1 na 2 pomalým tempem a soupeř mě skoro nevnímá, asi si myslí, že jsem pěšák. Dost 
často to vychází.

Tak jak jsi viděl letošní sezonu?
Turbon:
Letos bylo super přespávat v tělocvičně a blbnout tam až do večerky. Jo a taky mě baví krást a ještě mě za to 
pochválí (samozřejmě kradení met). Vadilo mi, že jsme se s kluky občas pohádali…Ale určitě na tom budeme 
pracovat. Soft je super!!!

36 37



Turnaje a umístění
  Grey Royal
Coachballová liga Východ - Kostelec 5. místo 6. místo
U10 Tball Chomutov, Pohár ČSA 2. místo 6. místo
Coachballová liga Východ - Joudrs 2. místo 6. místo
Stříbrný Supercup 5. místo x
Coachballová liga Východ - Pardubice 3. místo 6. místo
U10 Tball Havlíčkův Brod, Pohár ČSA x 6. místo
Coachballová liga Východ - Eagles 4. místo 5. místo
Turnaj Záhřeb, Chorvatsko 2. - 3. místo 2. - 3. místo
Coachballová liga Východ - Liberec 3. místo 5. místo

Realizační tým
hlavní trenér Helena Novotná, trenér Ondra Vestfál, Lukáš Macháček, František Beneš, Barbora Ferencová, 
Nikola Brdková, Adéla Linková, Standa Horák, technická vedoucí Petra Tylichová

Hráči/Hráčky
tým GRAY
Filip Andrle, Jan Beneš, Johana Beránková, Adam Černý, Ema Frýbová, Slávek Glaser, Toby Kopecký, Kristýna 
Krejbichová, Jan Kryštof Kučera, Karolína Langová, Kryštof Macháček, Jakub Mráz, Tereza Sýkorová.
tým ROYAL
Magdalena Beranová, Michaela Brejníková, Anna Frýdlová, Emma Horáková, Johana Kalinová, Johana Kasová, 
Sabina Kletenská, Zdeněk Matušík, Matyáš Pěkný, Jakub Průšek, Mikuláš Stanko, Jiří Šubert, Marie Vykusová

Hlavní trenérka Helča Novotná
Coachballová tréninková skupina se dělila na dva týmy – zkušenější Grey a tým nováčků Royal. Každý tým si 
v zápasech plnil vlastní cíle. Zkušenější zkoušeli hrát na vedoucího běžce, řídili si obranu a v útoku v náběhu 
sami rozhodovali o postupu na další metu. Tým nových hráčů pracoval na porozumění hře a zautomatizování 
klasických softballových dovedností. Vrcholem sezóny byl výjezd do Chorvatska, kam jsme vyrazili spolu s žáky, 
uspořádali jsme si tréninkový kemp, odehráli turnaj proti Chorvatům a taky strávili hodně času vodními radován-
kami. Trošku doufáme, že jsme „nacpáním se“ do Chorvatska začali tradici dalšího mezinárodního turnaje pro 
chlapecké i smíšené softballové týmy, který v Evropě prozatím chybí. Mnoho dětí právě v Chorvatsku objevilo 
svou roli v týmu a udělalo velký pokrok. Zmínit musím také skvělé soustředění v Jablonci, za jehož logistické po-
skládání jsme vděční Steffi. Děkujeme za obří pomoc během akce samotné i Martině Macháčkové a všem dalším 
trenérům.
Poděkování tentokrát patří Lukášovi, který se ujal organizace turnajů coachballové ligy a ulehčil mi tak velmi 
zásadním dílem. Vyzdvihnout bych chtěla našeho nového trenéra Ondru Vestfála, který mě ohromil svou zodpo-
vědností a přístupem. Je prostě skvělej!

Fibi (Emma Horáková): Největší radost mám z toho, že jsem se naučila slideovat. Na trénincích mě nejvíc bavilo 
trénování odpalů, na zápasech trojka a spojka a na soustředění městečko Palermo.
Zdenda Matušík: Co se mi na tréninku líbilo? Na každym tréninku jsme hráli hry, byli tam fajn trenéři – a pořád 
jsou – a na žádnym tréninku jsem se nenudil. I soustředění mě bavilo. Bude se mi po trenérech stýskat.
Kuba Mráz: Nejvíce mě bavilo na tréninku pálení a hrát hry. Líbilo se mi, jak na nás byli trenéři hodní. Nejvíc se mi 
líbily zápasy.
Kája Langová: Moc se mi líbilo soustředění v Chorvatsku a bavilo mě hrát bago a výzvu.
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Turnaje a umístění
NAVY U9   ORANGE U8
U9 Rookieball Chomutov neurčuje se U8 Přebor SZ Joudrs neurčuje se
U10 Tball Chomutov, Pohár ČSA 7. místo  U8 Přebor SZ Tempo neurčuje se
U9 Rookieball Kladno neurčuje se U8 Přebor SZ Kladno neurčuje se
U9 Rookieball SaBaT neurčuje se U8 Přebor SZ Beroun 1. - 2. místo
U10 Tball Havlíčkův Brod, Pohár ČSA 7. místo
Sala Baganza Itálie 4. místo
kvalifikace MČR 9. místo

Realizační tým
hlavní trenér Helena Novotná, trenér Barbora Ferencová, Ondra Vestfál, František Beneš, Filip Hanzl, 
Vendula Dastychová, Nikola Brdková, Radek Šmejkal, technická vedoucí Petra Tylichová

Hráči/Hráčky
NAVY U9 (rookieball)
Lilien Agnerová, Sebastien Baloun, Klára Dostálová, Daniel Drábik, Nela Hanzlová, Ronja Chlupáčová, Anděla Jirotková, 
Jan Kadeřábek, Sofie Grace Kocurková, Adam Koutný, Matyáš Kuželka, Tobias Novotný, Edward Pilař, Jakub Průšek, 
Matěj Rychlý, Mikuláš Straka, Tereza Vimrová
ORANGE U8 (t-ball)
Beata Balounová, Emílie Čáková, Jáchym Kozák, Izabela Krajniaková, Viktorie Kubíková, Filip Mráz, Richard Neubert, 
Tereza Paulfrancová, Matěj Rychlý, Kryštof Schwarz, Jakub Šindelář, Kamila Anna Šperlová, František Urban

T-Ball
Hlavní trenérka Helča Novotná
Tréninková skupina t-ball se pro turnaje a zápasy dělila na dvě skupiny. Starší děti (2010) nastupovaly v soutěži Rookieball, kde se odpaluje 
primárně z nadhozu trenéra, v případě neúspěchu pak ze stativu. V téhle soutěži se nepočítá skóre a pořadí, soustředění tak zůstává u hry 
a dovedností samotných. V odpalování z nadhozu se děti v průběhu sezóny rychle zlepšovaly i proto, že se nám podařilo oproti předcho-
zím sezónám upevnit trenérské pokrytí v trénincích, a to za pomoci hráčů a hráček z týmů juniorů, juniorek a žen. Vrcholnou akcí pak byla 
prázdninová Sala Baganza, za jejíž obstarání patří veliký dík maminkám i tatínkům, kteří vzali zodpovědnost na sebe, a děti tak mohly vyrazit 
za zážitkem. Veliké poděkování patří Filipovi Hanzlovi, který na sebe vzal roli administrátora/organizátora našich Rookieball turnajů a ohromně 
tak pomohl. Mladší skupinka (2011 a mladší) se potýkala se sobě rovnými v regionálním baseballovém přeboru do osmi let, soutěži ze stativu, 
bez lineupů a se spoustou pohody. V týmu byla jen jediná „zkušenější“ hráčka, jinak šlo o tým složený z nováčků. Tomu odpovídal náš start 
do sezóny a nelehké první zápasy na domácí půdě. Vrcholem sezóny ale byl turnaj v Berouně, kde tým nejen neprohrál, ale ještě si vyzískal 
ocenění ředitele soutěže za tým, který se za celou sezónu nejvíce zlepšil. Velké poděkování míří za všemi rodiči, kteří na turnajích pomáhali, 
nebo se jich přímo ujali; díky Kačce, Lindě, Peppínovi, Martinovi a dalším. Všichni, kdo chtěli, zakončili léto v Jablonci na soustředění. Steffi 
se vyznamenala, když přesvědčila školní jídelnu, aby pro nás na týden otevřela a vařila, a tak jsme měli stravování pod nosem a ne 40 minut 
chůze od ubytka. Steffi, díky!!! Soustředění bylo parádní a veliké díky posíláme všem, kteří byli jeho součástí.

Adam Koutný: Mně se na týhle sezóně nejvíc líbilo jakej máme novej styl pálení a jak jsme se dobře naučili chytat. A taky se mi líbilo úplně 
všechno ostatní. Zážitek byl, když jsme byli v Sala Baganze a měli jsme tam bouřku. Taky se mi líbilo, jaké tam měli prostranství, jak to tam 
bylo hezký a překvapily mě autobusy, jak je měli vybavený a čistý. A taky že jsme měli každý den k večeři těstoviny. A sportovní zážitek byl 
ten, že jsme tam porazili Saláky.

Eda Pilař: Mně se líbilo soustředění, když jsme cvičili slajdování a pálení.

Mikuláš Straka: Mně nejvíc bavilo pálení a zápasy.
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Realizační tým
Hlavní trenér Linda Rychlá, Trenér Magdalena Loudová, Petra Balounová, Kateřina Růžičková, Eva Šulcová, Jiří Bodlák, 
Miroslava Kašparová, Jana Košvancová, Petra Mikulčíková, Jiří Peroutka, Petra Tylichová, Jana Vacíková

Hráči
Ariel Alarcon, Libuše Barotová, Štěpán Bárta, Johanka Bártová, Lukáš Bělka, Zuzana Bláhová, Ondřej Blodic, David Bodlák, Marek Brát, Anna 
Brzková, Natálie Bucková, Janek Bušek, Damián  Cerman, Liliana Cieślová, Nikol Čanková, Marie Čermáková, Alžběta Černohorská, Ondřej 
Černohorský, Jan Černý, Antonín Červinka, Nela Dařílková, Elisa Dionigi, Viktorie Dobišová, Tereza Doležalová, Matěj Duda, Adam Dufek, 
Lukáš Dvořák, Johana Fischerová, Tereza Frýdlová, Tadeáš Funfálek, Rozálie Funfálková, Adéla Fusková, Aneta Fusková, Gabriela Gajdová, 
Nina Gallo Castro, Francis Gardea, Eliška Görnerová, Tomáš Gráf, Sofia Hájková, Hedvika Hampelová, Marek Hanuš, Alžběta Hanušová, 
Eva Hanzlová, Laura Haspeklová, Daniel Hašek, Jakub Havlíček, Ondřej Havlíček, Věra Hegrlíková, Zoe Hladíková, František Hlavsa, Jáchym 
Hoffmann, Klára Holoubková, Kateřina Holoubková, Vilém Hrčka, Jakub Hrdlík, Agáta Hrdlíková, Lada Hübnerová, Jan Hynek, Michala 
Chalupová, David Chvátal, Adam Chylík, Evelína Chylíková, Lara Jaklová, Tomáš Jakoubek, Jan Jakoubek, Charlotte Janušková, Eliáš Jejkal, 
Michal Ježek, Karolína Kasslová, Matyáš Kašpar, Žofie Lucie Kerhatová, Milada Klášterecká, Lukáš Klatt, Jakub Klofáč, Josef Kňažek, Lucie 
Koberová, Jan Kolář, Alexandra Kopalová, Adéla Kosková, David Kovařík, Ela Kozlová, Adina Králová, Jáchym Královec, Matyáš Kraus, 
Tereza Krejčí, Aneta Krejčí, Laura Kubicová, Jáchym Kysela, Klára Landsingerová, Adéla Landsingerová, Patrik Lang, Sofie Lapcová, Valerie 
Levová, Matěj Lukačovský, David Macák, Lukáš Maleček, Kateřina Malečková, Eduard Malena, Tereza Marko, Lucie Marko, Aneta Marková, 
Kristýna Mašíčková, Eduard Materna, Matyáš Matlach, Adam Mikloško, Filip Mikloško, Matěj Mourek, Adéla Mrázková, Kristýna Mücke, Albert 
Nebesář, Oskar Nebesář, Karolína Nejedlá, Róza Němcová, Richard Neubert, Richard Neubert, Jakub Neumann, Lucie Neumannová, Lukáš 
Nevařil, Vojtěch Nezbeda, Adéla Nezbedová, Kateřina Nohejlová, Dominik Nováček, Dominik Novák, Patrik Novák, Nela Nožičková, Dominik 
Obžera, Filip Obžera, Lucie Pášová, Eliška Paterová, Adam Pavelka, Rozárie Pechová, Antonín Peroutka, Václav Pikal, Barbora Pikalová, 
Štěpán Pinkas, Vikorie Piskáčková, Adriana Pítová, Klára Plšková, Tomáš Plůcha, Ondřej Plůcha, Viktorie Polnická, Sofia Potocká, Karolína 
Potocká, Lara Rus, Lada Růžová, Ondřej Salaj, David Savič, Ondřej Sedláček, Marek Sedláček, Matěj Slanec, Adéla Smrčková, Ondřej 
Soukup, Kristýna Soukupová, Eva Stančíková, Jáchym Stařík, Kryštof Stejskal, Blanka Stöhrová, Hubert Svoboda, František Sýkora, Ladislav 
Šandl, Michal Šimůnek, Filip Šimůnek, Eliška Škerdová, Kryštof Šmarda, Kateřina Šperglová, Jana Šteffelová, Jan Štindl, Jakub Štor, Nikol 
Štráfeldová, Eva Štráfeldová, Hana Šustová, Tomáš Šváb, Veronika Švábová, Jan Švec, Jakub Švec, David Švehlák, Filip Tajbl, Adéla Tinlová, 
Šimon Ťopek, Štěpán Trauške, Tereza Truncová, Adam Uhlíř, Hana Ulmanová, Jiřina Ulmanová, Štěpán Vaněček, Anna Vašáková, Mirek 
Vašata, Sára Vavricová, Magdaléna Vavrušková, Tereza Veselá, Filip Vinkler, Adéla Vinklerová, Eliška Vokrouhlíková, Eva Vopálková, Karolína 
Vosková, Daniel Vykusa, Julie Vyskočilová, Jakub Petr Vystavěl, Beáta Wittenbergerová, Jan Zach, Milena Zalesskaja, Miroslav Zalesskij, 
Jakub Zdechovský, Veronika Zelenková, Lukáš Zezulka, Tereza Zvárová

Mikro
Trenérka Madla Loudová
„817“ aneb ohlédnutí zpět

S Lindou jsme začínaly v roce 2012. Cvičení s dětmi jsme měly 2x týdně 2 hodiny a vůbec jsme nevěděly, do čeho 
vlastně jdeme, jak nám to půjde a jak to bude probíhat. První hodina, někdo brečí, naštěstí ne my, někdo si dělá, 
co chce, někdo jen kouká…

Teď máme za sebou 7 let sportování s dětmi. Mikrem prošlo 817 dětí. Trénujeme 4x týdně, celkem 10 hodin. Mís-
to dvou je nás každý rok přibližně dvanáct trenérů. V létě pořádáme příměstské tábory, tábor na Benecku, v zimě 
s námi naděluje Mikuláš a před prázdninami se rozloučíme na sportovním dnu.

Trénování dětí nás opravdu baví. Jejich nadšení pro pohyb nezná hranice. Mají radost z každého sebemenšího 
pokroku, z každé pochvaly a cvičení je baví. Rozdáte jim balony a děti hned vědí, co s ním, dokáží se zabavit. 
Těší nás, když vidíme naše bývalé mikráčky, jak hrají T-ball, Coachball a někteří už i softball za žáky a žákyně.
Přáli bychom si - a určitě se o to snažíme - aby děti získaly kladný vztah ke sportování a pocit, že je jedno, když 
nejsem nejlepší, hlavně, že mě to baví. Aby zjistily, že první neúspěch a slova „to nejde“, nemají význam, když se 
člověk trochu snaží! Naším cílem je RADOST, ZÁBAVA A NADŠENÍ DĚTÍ!
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Ženy A

Turnaje a umístění
- Extraliga žen 
4. místo
- Pohár ČSA 
1. místo
- Pohár vítězů poháru 
6. místo
- Itálie - Bollate
- Holandsko - Jarní 
turnaj Enschede
- Holandsko - The Cup 
Schiedam

Realizační tým
Tomáš Kusý
Matěj Bíža
Pavel Link
Gabriela Linková
Klára Patlichová
Miroslav Wilda

Tým
Nikola Brdková
Julie Coufalová
Jana Furková
Tereza Jakešová
Veronika Klimplová
Adéla Linková
Michaela Poláková
Eva Rendlová
Kateřina Růžičková
Eliška Slaninová
Aneta Šimůnková
Adéla Šimůnková
Anna Štveráková
Adéla Weissová
Lucie Zappová

Reprezentanti
Juniorky:
Brdková Nikola
Růžičková Kateřina
Slaninová Eliška
Šimůnková Adéla
Ženy:
Coufalová Julie
Furková Jana
Jakešová Tereza
Klimplová Veronika
Linková Adéla
Rendlová Eva
Weissová Adéla

Reprezentace
- ME Žen - Ostrava ČR
- Kvalifikace na OH - 
Utrecht, NL
- MS Juniorek – Irvine, 
USA
- Japan Cup Japonsko

Muži A

Turnaje a umístění
- II. liga mužů (ČSLM) 
1.místo
- Velikonoční pomlázka 
na Tempu 2. místo
- Memoriál Radka 
Štěpánka 5. místo
- Ayelet International 
Games 2019 – Izrael 
3. místo

Realizační tým
Ondřej Stroner
Tomáš Benda
Zuzana Stronerová

Tým
Jannis El Amin
Jiří Jordán
Matěj Knetl
Tomáš Mach
Michal Mach
Marek Míchal
Martin Novotný
Cédrik Nzambi
Jiří Pokorný
Radek Šmejkal
Jakub Šulc
Adam Vavrečka

Reprezentanti
Adam Vavrečka U18
Cédrik Nzambi U18
Radek Šmejkal U18
Jannis EL Amin U23
Jiří Pokorný U23

Reprezentace
- Izrael Kvalifikace na 
MS U18 - 1.místo
- Guatemala 
Panamerické hry U18

Ženy B

Turnaje a umístění
- Joudrs Indoor Cup 20 
Women 2. místo
- Roef Tournament U20 
1. místo
- Mistrovsví ČR U20 
3. místo
- Prague Softball Week 
10. místo

Realizační tým
Monika Trnková
Lenka Tobola
Tomáš  Benda

Tým
Barbora Ferencová
Květa Foitová
Lucie Hudíková
Klára Hudíková
Štěpánka Kostinová
Kristýna Kovářová
Natálie Viktorie 
Mašitová
Julie Onderková
Michaela Otáhalová
Klára Pospěchová
Tereza Šmejkalová
Zuzana Zdráhalová
Anna Zoulová

Reprezentanti
Anna Zoulová U19
Michaela Otáhalová
Klára Pospěchová

Reprezentace
- Juniorky Irvine, 
Californie Mistrovství 
světa 10. U19

Ženy C

Turnaje a umístění
- Pražský přebor žen 
1. místo

Realizační tým
Zuzana Capíková
Ivona Menšíková

Tým
Zuzana Capíková
Lenka Dvořáková
Kamila Foltýnová
Markéta Horálková
Celestýna Houdková
Milana Kovářová
Martina Macháčková
Ivona Menšíková
Anna Mikeštíková
Helena Novotná
Lenka Richterová
Eva Staňková
Nikola Štefková
Karin Štefková

Reprezentanti
Helena Novotná 
Coed Slowpitch

Reprezentace
- Budapešť, 
Maďarsko ME 
4. místo Coed 
Slowpitch

Muži B

Turnaje a umístění
- Pražská I. třída 
mužů

Realizační tým
Pavel Kaňkovský
Jakub Stařík
Jan Čáp

Tým
Jan Beneš
Jan Čáp
Pavel Kaňkovský
Radim Krušinský
Aleš Kusý
Slavomír Novotný
Vojtěch Polák
Jakub Stařík
Jiří Šimek
Daniel Tobola
Josef Šulc

Juniorky

Turnaje a umístění
- Joudrs Indoor Cup 
U20 3. místo
- Krčanda 3. místo
- Open pohár ČSA U16 
1. místo
- Summerdays 
Castions Delle, Mura 
(ITA) 4. místo
- Joudrs Cup U17 
1. místo
- Liga kadetek 
2. místo
- Extraliga Juniorek 
4. místo
- MČR U16 4. místo
- MČR U18 1. místo

Realizační tým
Tomáš Sobotka
Radim Krušinský
Lucie Janáčková

Hráčky
Vendula Dastychová
Karolína Dvořáková
Tereza Haspeklová
Nela Janáčková
Lucie Jungová
Silvie Krušinská
Aneta Molentová
Adéla Sobotková
Martina Šebestová
Eliška Valešová
Hana Vazačová
Kristýna Žáková
Nikola Žáková

Reprezentantky
Nela Janáčková U16
Tereza Haspeklová U16
Adéla Sobotková U16

Reprezentace
- Záhřeb, Chorvatsko, 
Mistrovství Evropy 
kadetek U16 – 3 místo

Junioři

Turnaje a umístění
- Ayelet International 
Games 2019 – Izrael 
5. místo
- Extraliga juniorů 
5. místo
- Mike Stapletone U19 
2. místo
- MČR juniorů U18 
1. místo
- MČR kadetů U16 
1. místo

Realizační tým
Ivona Menšíková
Josef Šulc
Pavel Menšík
Robert Sklenařík

Tým
Ondřej Hainc
Jakub Kadeřábek
Vincent Karger
Ondřej Kratochvíl
Tomáš Krčka
Matouš Mamolat
Albert Menšík
František Mikeš
Filip Ouzký
Filip Průšek
Adam Sklenařík
Adam Vít.

Kadetky
starší

Turnaje a umístění
Kadetská liga
- základní část 2. místo, 
- 1.kolo 2. místo
- 2.kolo 1. místo
- 3.kolo 2. místo
- nadstavba 7. místo
II. liga juniorek
- základní část 4. místo, 
- 1.kolo 1. místo
- 4.kolo 4. místo
- 5.kolo 4. místo
- Joudrs Indoor Cup 
U 20 4. místo
- Pony League - 
Krčanda U16 6. místo
- Memorial Civelli - 
Itálie U18 7. místo
- Joudrs Cup U 17 
9. místo

Realizační tým
Jana Jasanská
Tomáš Benda
Tomáš Jasanský
Jitka Chaloupková

Tým
Nela Benlatreche
Barbora Capíková
Adéla Dědečková
Zuzana Dudová
Adéla Feixová
Markéta Jasanská
Adéla Katzová
Veronika Košťálová
Tereza Pechalová
Marie Pozděnová
Anna Marie 
Stuchlíková
Markéta Susková
Nikola Šimanovská
Karolína Teplá
Zuzana Vlčková
Kamila Zimová

Kadetky
mladší

Turnaje a umístění
- Liga kadetek 
8. místo
- II. liga juniorek 
9. místo
- Pony League 
„Krčanda“ 2. místo
- Joudrs Indoor Cup 
U16 1. místo
- Trutnovský drak 
5. místo
- Itálie – Parma 
1. místo

Realizační tým
Antonín Chaloupka
Adéla Chaloupková
Josef Brož
Jitka Chaloupková

Tým
Kateřina Kameníková
Amálie Chaloupková
Barbora Reusová
Hana Menšíková
Karolína Frýbová
Anna Haincová
Kristýna Horáčková
Markéta Vlčková
Karolína Domesová
Berenika Biskupová
Karolína Nosková
Adéla Mühlbergerová
Kateřina Krčková

Kadeti
starší

Turnaje a umístění
- Joudrs Indoor Cup 16 
Men 1. místo
- Joudrs Indoor Cup 20 
Men 8. místo
- Memoriál Mikea 
Stapletona U16 
5. místo
- Liga kadetů 9. místo
- 2. liga juniorů 1. místo
- Open Pohár ČSA 
U16 kadeti 1. místo

Realizační tým
Petr Pytelka
Petr Tvrdek
Renata Pytelková

Tým
Jakub Holoubek
Dominik Hovorka
Tadeáš Kalčev
Martin Kubeš
Jan Pechal
Adam Martin Peter
Jan Pytelka
Albert Schwarz
Martin Sobotka
Andrej Sokol
Ondřej Šimůnek
Ondřej Tvrdek
Vít Vavrečka

Reprezentanti
Tadeáš Kalčev 
Junioři U18

Reprezentace
- Izrael Kvalifikace na 
MS U18
- Guatemala 
Panamerické hry U18

Kadeti
mladší

Turnaje a umístění
- I. kolo kadetů / 
Chomutov 4. místo
- I. kolo žáků / 
Specrum Praha 
2. místo
- II. kolo kadetů / Plzeň 
4. místo
- II. kolo žáků / 
Pardubice 1. místo
- III. kolo kadetů / 
Kadaň 5. místo
- III. kolo žáků / 
Kostelec nad Orlicí 
1. místo
- VI. kolo kad. II. turnaj 
o umístění Pardubice 
2. místo
- VI. kolo žáků 
nadstavba I. / 
Chomutov 2. místo
- V. kolo žáků 
nadstavba III. Havl. 
Brod 6. místo
- MČR žáků / Kunovice 
4. místo
- Joudrs indoor cup 
U16 8. místo

Realizační tým
Iva Šarkeziová
Jan Beneš
Alexandr Štrouchal
Vendy Wenclová

Tým
Vojtěch Beneš
Adam Breburda
Jakub Feix
Ondřej Gaidoš
David Janatka
František Kasa
Vojtěch Knetl
Jan Měřinský
Michal Petřina
Samuel Šarkezi
Jan Štrouchal
Jonáš Vilimovský
Jakub Wencl
Nazar Yezerskyy

Žákyně
starší

Turnaje a umístění
- 1.kolo liga žákyň - 
1.místo
- 2.kolo - 3.místo
- 3.kolo - 1.místo
- Nadstavba I - 1.místo
- Nadstavba III - 3.místo
- MČR Žákyně U13 
1. místo
- Pohár ČSA U13 
1. místo
- EMRYT 2019 
mezinárodní turnaj Itálie 
5. místo

Realizační tým
Eva Rychtaříková
Barbora Rakušanová
Iveta Kameníková

Tým
Karolína Beránková
Viktorie Březinová
Julie Houbová
Karolína Janáková
Daniela 
Kadeřábková
Amálie Kalčevová
Veronika Klimešová
Lucie Korejčíková
Emma Zoe Kučerová
Aneta Mrázová
Anna Rybníčková
Adéla Vimrová
Sara von Tsurikov
Rebeka Wenclová

Žákyně
mladší

Turnaje a umístění
- 1. kolo liga žákyň 
Joudrs 5. místo
- 2. kolo liga žákyň 
Sabat a Tempo 
6. místo
- 3. kolo liga žákyň 
Trutnov 4. místo
- 4. kolo nadstavba 
Blansko 6. místo
- 5. kolo nadstavba 
Storms 6. místo
Coachball umístění:
- 1. kolo Joudrs 
3. místo
- 2. kolo Joudrs 
4. místo
- 3. kolo Hluboká 
4. místo
- 4. kolo Spectrum 
4. místo
- 5. kolo Roudnice 
n/L. 5. místo
- MČR Kostelec – 
výběr 2. místo

Realizační tým
Josef Brož
Milan Soukup
Pavel Ondruš
Nina Kalčevová

Tým
Kristýna Boháčová
Adéla Brožová
Helena Kindlová
Jessica Kopecky
Anna Mlčochová
Barbora Neubertová
Lucie Ondrová
Dominika Ondrušova
Anna Rubešová
Natálie Sedláčková
Karolína Soukupová
Linda Ševčíková
Tereza Tomešková
Emma Válková

Žáci
starší

Turnaje a umístění
- Kostelecký lev 
2. místo
- Mike Stapleton 
Memorial 5. místo
- Zagreb Chorvatsko 
U13 2. místo
- liga žáků 15. místo
- liga kadetů 
neurčuje se

Realizační tým
Martina Macháčková
Jannis El Amin
Petra Králová
Marína Dvořáková

Tým
Lukáš Andrle
Jakub Dobřichovský
Jakub Dvořák
Pavel Hanáček
Jáchym Král
Matěj Malina
David Mikšovský
David Novotný
Jonatán Ripka
Vojtěch Rohlík
Samuel Josef 
Savane
Matěj Sedláček
Martin Srb
Lukáš Starec
David Šťastný
Maxim Zeman
Timotej Zuščík

Žáci
mladší

Turnaje a umístění
- Žákovská liga
7. místo
- Kadetská liga 
bez pořadí
- Memoriál Mike 
Stapletona 6. místo
- Pohár ČSA 1. místo

Realizační tým
Jan Knotek
Petr Katz
Michal Mach
Tomáš Benda
Petr Pošík

Tým
Jan Fanta
Hugo Fischer
Jan Katz
Josef Kišac
Štěpán Kozák
Adam Kubišta
Lukáš Kuželka
Dominik 
Langhammer, 
Prokop Macháček
Josef Menšík
Jakub Pošík
Filip Stuchlík
Patrik Svoboda
Šimon Sýkora
Marek Štrupl
Vojtěch Švíř
Lukáš Tvrdek
Tadeáš Tylich

Reprezentanti
Šimon Sýkora U12 MIX
Jakub Pošík U12 MIX
Trenér Petr Katz U12 MIX

Reprezentace
- Tainan (TW) MS 
Softball 3. místo 
U12 MIX

Žáci
U11

Turnaje a umístění
- 1. kolo liga žáků 
Kunovice 5. místo
- 2. kolo liga žáků
Havl. Brod 4. místo
- 3. kolo liga žáků 
Břeclav 5. místo, 
- 4. kolo o umístění 
Sedlčany 3. místo
- 5. kolo o 13. místo 
Joudrs 4. místo

Coachball
- 1. kolo Joudrs Praha 
1. místo
- 2. kolo Joudrs Praha 
1. místo
- 3. kolo Hluboká n/V 
1. místo, 
- 4. kolo Spectrum 
Praha 2. místo
- 5. kolo Roudnice n/L 
1. místo
- MČR Kostelec n/O 
2. místo

Realizační tým
Josef Brož
Barbora Šplíchalová
Barbora 
Hoffmannová
Slavomír Novotný
Nina Kalčevová

Tým
Alex Drahoš
Tobiáš Hoffmann
Mikuláš Kalčev
Matyáš Kassl
Filip Macák
David Novotný
Šimon Petr
Štěpán Pour
Ondřej Rychlý
Mikuláš Schwarz
Štěpán Šafránek
David Škopek
Marek Švec
Jonáš Valeš

Coachball

Turnaje a umístění
- Coachballová liga 
Východ - Kostelec 
G 5. místo / R 6. místo
- U10 Tball Chomutov, 
Pohár ČSA 
G 2. místo / R 6. místo
- Coachballová liga 
Východ - Joudrs
G 2. místo / R 6. místo
- Stříbrný Supercup 
G 5. místo
- Coachballová liga 
Východ - Pardubice 
G 3. místo / R 6. místo
- U10 Tball Havl. Brod, 
Pohár ČSA 
R 6. místo
- Coachballová liga 
Východ - Eagles 
G 4. místo / R 5. místo
- Turnaj Záhřeb, 
Chorvatsko 
G 2. - 3. místo / R 2. -3. místo
- Coachballová liga 
Východ - Liberec 
G 3. místo / R 5. místo

Realizační tým
Helena Novotná
Ondra Vestfál
Lukáš Macháček
František Beneš
Barbora Ferencová
Nikola Brdková
Adéla Linková
Standa Horák
Petra Tylichová

Tým GREY
Filip Andrle
Jan Beneš
Johana Beránková
Adam Černý
Ema Frýbová
Slávek Glaser
Toby Kopecký
Kristýna Krejbichová
Jan Kryštof Kučera
Karolína Langová
Kryštof Macháček
Jakub Mráz
Tereza Sýkorová
Tým ROYAL
Magdalena 
Beranová
Michaela Brejníková
Anna Frýdlová
Emma Horáková
Johana Kalinová
Johana Kasová
Sabina Kletenská
Zdeněk Matušík
Matyáš Pěkný
Jakub Průšek
Mikuláš Stanko
Jiří Šubert
Marie Vykusová

T-Ball

Turnaje a umístění
NAVY U9 
- U9 Rookieball 
Chomutov, neurčuje se
- U10 Tball Chomutov, 
Pohár ČSA, 7. místo
- U9 Rookieball 
Kladno, neurčuje se
- U9 Rookieball SaBaT, 
neurčuje se
- U10 Tball Havl. Brod, 
Pohár ČSA, 7. místo
- Sala Baganza Itálie
4. místo
- kvalifikace MČR,
9. místo
ORANGE U8
- U8 Přebor SZ Joudrs
neurčuje se
- U8 Přebor SZ Tempo
neurčuje se
- U8 Přebor SZ Kladno
neurčuje se
- U8 Přebor SZ Beroun
1. - 2. místo

Realizační tým
Helena Novotná
Barbora Ferencová
Ondra Vestfál
František Beneš
Filip Hanzl
Vendula Dastychová
Nikola Brdková
Radek Šmejkal
Petra Tylichová

Tým NAVY U9 
Lilien Agnerová
Sebastien Baloun
Klára Dostálová
Daniel Drábik
Nela Hanzlová
Ronja Chlupáčová
Anděla Jirotková
Jan Kadeřábek
Sofie Grace 
Kocurková
Adam Koutný
Matyáš Kuželka
Tobias Novotný
Edward Pilař
Jakub Průšek
Matěj Rychlý
Mikuláš Straka
Tereza Vimrová
Tým ORANGE U8 
Beata Balounová
Emílie Čáková
Jáchym Kozák
Izabela Krajniaková
Viktorie Kubíková
Filip Mráz
Richard Neubert
Tereza Paulfrancová
Matěj Rychlý
Kryštof Schwarz
Jakub Šindelář
Kamila Anna 
Šperlová
František Urban

Mikro
kompletní seznam 

viz str.42-43
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Tadeáš
Kalčev

Adam
Vavrečka

Radek
Šmejkal

Cédric
Nzambi

Ondřej Stroner
- hl. trenér

Junioři

Julie
Coufalová

Tereza
Jakešová

Veronika
Klimplová

Tomáš Kusý
- asistent hl. trenéra

Adéla
Weissová

Eva
Rendlová

Adéla
Linková

Jana
Furková

Ženy

Michaela
Otáhalová

Nikola
Brdková

Anna
Zoulová

Eliška
Slaninová

Klára
Pospěchová

Juniorky
U18

Michaela
Otáhalová

Adéla
Šimůnková

Nikola
Brdková

Adéla
Linková

Kateřina
Růžičková

Anna
Zoulová

Juniorky

Nela
Janáčková

Šimon
Sýkora

Jakub
Pošík

Petr Katz
- asistent hl. trenérta

Adéla
Vimrová

Adéla
Sobotková

Tereza
Haspeklová

Kadetky U12 mix

Jiří
Pokorný

Tomáš Kusý
 - hl. trenér

Helena
Novotná

Petra
Pravečková

Jannis
El Amin

Muži
U23 SlowpitchMuži

Reprezentace



Projekty JoudrsAkademie rozhodčích – v čele Jiří Dostál
V roce 2019 se partě rozhodčích z SK Joudrs vedle rozhodování utkání celorepublikových soutěží ČSA podařilo 
zajistit i 31 turnajů pořádaných SK Joudrs. Na tomto jedinečném úspěchu se svojí ochotou věnovat čas rozhodování 
podíleli následující nadšenci: již od minulé sezóny SK Joudrs zastupoval v Extralize ČSA Pavel Menšík a k němu se 
letos nově přidali na několik utkání Veronika Hollová a Lukáš Wencl.
V 2.ČSL a v juniorských soutěžích ČSA rozhodovali za klub SK Joudrs tito rozhodčí: Veronika Hollová, Robert Katz 
a Lukáš Wencl. Neuvěřitelných 516 utkání v mládežnických soutěžích T-ballu, Coachballu, U13 a U16  pomáhali 
v rámci klubu SK Joudrs řídit: Vojtěch Beneš, Zdeněk Beránek, Jannis El Amin, Jan Fanta, David Girsa, Pavel 
Hanáček, Jakub Holoubek, Nela Janáčková, Samuel Josef Savane, Jan Kalina, Matěj Knetl, Radim Knetl, Štěpán 
Kozák, Jáchym Král, Tomáš Krčka, Martin Kubeš, Martin Kubík, Tomáš Mach, Prokop Macháček, Michal Macháček, Albert Menšík, Hana 
Menšíková, Ivona Menšíková, František Mikeš, David Novotný, Slávek Novotný, Cedric Nzambi, Jan Pytelka, Jonatán Ripka, Ondra Rychlý, 
Mikuláš Schwarz, Adam Sklenařík, Andrej Sokol, Matyáš Spertl, Jan Sýkora, Michal Škopek, Radek Šmejkal, Ondra Tvrdek, Vít Vavrečka, Adam 
Vavrečka, Jan Vimr, Adam Vít. Získaná ocenění: Nově licenci Evropské softballové federace (ESF) získala členka SK Joudrs Veronika Hollová. 
Do nejvyšší soutěže měli možnost nově zasáhnout Lukáš Wencl a Veronika Hollová. Rozhodčím s největším počtem rozhodovaných utkání 
v Extralize ČSA se stal Pavel Menšík.

Zapisovatelé Joudrs - v čele Lenka Richtrová
Už od roku 2016 na tom pracujeme.  Manažer skóringu má na starosti, aby každý tým měl svého zapisovatele nebo aby tým si zvládal zapisovat 
samostatně. Proto jsme letos měli několik školení v rámci Joudrs jak pro hráče, tak pro realizační tým. Také posíláme naše zastupitele na oficiální 
školení ČSA. Novou posilou mezi oficiální zapisovatele, kteří mohou zapisovat Extraligu, je Lucie Hudíková.
iScore Extraliga: Lucie Hudíková, Gabriela Linková, Lenka Richtrová
iScore Standard: Adéla Chaloupková, Matěj Knetl, Matouš Mamolat, František Mikeš, Vendula Wenclová
bez licence:  Petr Tvrdek, Luboš Haspekl, Ivona Menšíková
Během celé sezóny nám také vypomáhali i mnoho hráčů a hráček z mládežnických týmů Joudrs a za to jim patří převeliké díky!!! 
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Školní liga
Je určená zejména dětem z našich kroužků, ale přihlásit se může jakýkoli školní tým. Tradičně pořádáme soutěže v katagoriích 
beeball, t-ball mladší mix a t-ball starší dívky. Nejinak tomu bylo i letos. A tak v sezóně startovaly nejen týmy z prakticky 
domácí ZŠ Dolákova a už tradiční bašty softballu ZŠ Glowackého, ale také týmy, kde kroužky softballu vedou nadšení učitelé či 
vychovatelé v družinách nebo najdou skupinku dětí, kteří si softball přijdou vyzkoušet, klidně poprvé v životě. Pokud máte chuť, 
můžete se svou školou přijet i Vy, soutěž je otevřená všem zájemcům.

Slowpitch
Ve svém sedmém ročníku se naopak Joudrs slowpitchová liga uzavřela pouze pro zájemce z řad rodičů a přátel 
Joudrs. Vytvořili jsme prostor pro to, aby si i rodiče našich hráčů mohli vyzkoušet na vlastní kůži, jaké to je. 
Jak se cítí pálkař v boxu, když už má dva striky. Jaké to je, když polař nezpracuje míč nebo přehodí. Ale taky 
jak báječný je to pocit, když se dostane na metu, a ještě lepší, když doběhne na tu domácí nebo zahraje aut. 
Prostě aby si občas mohli zkusit, že to ty naše děti nemají na hřišti úplně jednoduché. A zároveň chápat, proč 
je to vlastně baví. Vyhrávají totiž všichni, kteří si chodí zahrát.

Akademie
Máme za sebou úspěšně 4. ročník nadstavbového projektu Joudrs Akademie. Projekt je určen pro hráčky, 
které se v rámci tréninků a soustředění navíc rozvíjejí pro Áčkový tým a připravují se na budoucí působení 
v národních týmech. Realizační tým: Eva Rendlová, Lenka Tobola a Petra Balounová. Hráčky: Brožová 
Adéla, Frýbová Karolína, Košťálová Veronika, Sedláčková Natálie, Soukupová Karolína, Beránková Karolína, 
Kameníková Kateřina, Susková Markéta, Domesová Karolína, Horáčková Kristýna, Chaloupková Amálie, 
Janáčková Nela, Jasanská Markéta, Vlčková Markéta, Vlčková Zuzana, von Tsurikov Sára.

Joudrs jinak – akce pro veřejnost
Žijeme softballem, ale život pro nás není jen softball… 
Tréninky a softballové zápasy jsou samozřejmě tím, co děláme nejčastěji. Ale neméně důležité je pro nás vzájemně si po-
máhat a být všímaví i ke svému okolí. A tak se již tradičně spolu s městskou částí Praha 8 zapojujeme do akce ke Dni Země 
– Ukliďme Česko. Místo softballové rukavice vezmeme ty pracovní a vydáme se od Vltavy vzhůru uklidit blízké okolí našeho 
areálu. Pomáháme tvořit program Dne dětí s Centrem Krakov a naše nafukovací odpaliště je také součástí programu Zpátky 
do školy v Centru Krakov a Babího léta v areálu bohnické léčebny. Na akci Kdo si hraje, nezlobí u ZŠ Glowackého stavíme 
odpalovací tunely nejen pro děti, ale i pro dospělé a umožňujeme zájemcům strávit sportovní den na našich hřištích při turnaji 
v programu Sportuje celá Praha 8. Mimoto se všichni naši členové podílejí na údržbě areálu při pravidelných brigádách. 
Všichni tak víme, že to krásné prostředí, ve kterém můžeme trénovat a hrát, nevzniká samo a o věci kolem sebe je potřeba se 
starat. Chceme dělat věci prostě proto, že je to správné, a chceme to naučit i naše děti.

Y TD OA  CE AR LE LB
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děkuje
dobrovolníkům za pomoc při pořádání  
miSTrovSTví SvĚTa v SoFTballU mUŽů 2019
ThankS The volUnTeerS For organizing 

men‘S SoFTball World championShip 2019
ameS eSmee

baldík Šimon
beck david
beneŠ Jan

biSkUpová berenika
boháčová kriSTýna
boUčková ŠTĚpánka

brdková nikola
broŽ JoSeF

broŽová adéla
bUbníková aneTa

bUňaTa adam
chaloUpková adéla
chaloUpková amálie
chaloUpková JiTka
daSTychová kamila

daSTychová vendUla
doUbková helena
dUrSTová naTálie

dUŠek milan
el amin JanniS

Ferencová barbora
FoiTová kvĚTa

FriTSchová marTina
Frýbová karolína

FUrková Jana
gaidoŠ ondřeJ

girSová veronika
hainc ondřeJ

haincová anna
hanáček pavel

haSpeklová Tereza
heJdová dagmar

hlava marek
hlava peTr

holečková vladimíra
honar ivan

horáčková kriSTýna
hoUbová helena
hUdíková klára
hUdíková lUcie
Janáček daniel

Janáčková anna
Janáčková lUcie
Janáčková nela

JaSanSká markéTa
JaŠek david

Jeníček marTin
Jeníčková viola
JUngová lUcie
kamelSká viola

kameníková iveTa
kameníková kaTeřina

kaňka vladimír

karger vincenT
kaTz peTr

kaTzová adéla
kindermannová kaTeřina

knoTek Jan
kolocová olga

koSTinková peTra
koSTinová ŠTĚpánka
kovářová kriSTýna

kovařovicová ŠTĚpánka
kozák ŠTĚpán
král Jáchym

králová peTra
kraTochvíl ondřeJ

krčka TomáŠ
krUŠinSká Silva
kUbeŠ marTin
kUbík marTin

kUrSTeinová Tereza
kUSá Jiřina

linková gabriela
livinková barbora

lonk pavel
lonková kaTeřina

loUdová magdalena
macháček prokop

macháčková marTina
machová andrea

mahel peTr
mamolaT maToUŠ
maron JaroSlav

maŠiTová naTálie vikTorie
melicharová lada

menŠík alberT
menŠík JoSeF
menŠík pavel

menŠíková hana
menŠíková ivona

míchal marek
mikeŠ FranTiŠek

molenTová aneTa
moravčíková alexie

mrázek Jan
mrázová kaTeřina 
mühlFaiTová vĚra
neUberTová radka
noSková karolína

nováková veronika
novoTný david
nzambi alFonSo

nzambi cedric
ochocová markéTa
odrUŠová dominika

ondrUŠ pavel

oSička JakUb
oTáhalová michaela

oUzký Filip
pálka daniel

paUrová andrea
peTerková eliŠka

peTřík václav
pilný TomáŠ

ploSová lUcie
pohanková Šárka

pokorný Jiří
poláková michaela
poSpĚchová klára
pravečková peTra

praŽSký Jan
preiSler JakUb

prokopenková aneTTa
průŠek Filip

přibyl barnabáŠ 
pyTelka Jan

reJenT kryŠToF
rémiŠ maTĚJ

rémiŠová aneŽka
rendlová eva ml.
rendlová eva ST.
reUSová barbora

růŽičková kaTeřina
rychlá linda
rychlý Tom

rychTaříková eva
rychTaříková JiTka
SalaJová markéTa
SchWarz mikUláŠ

Sedláčková naTálie
Slaninová eliŠka
SoboTková adéla

Sokol andreJ
SoUkUp milan ml.
SoUkUp milan ST.

STaňková eva
STraková iva

STroner ondřeJ
STronerová zUzana

SUchoňová lUcia
SvaToŠ Jiří

Šamánková barbora
ŠebeSTová marTina
Šimůnková adéla
Šimůnková aneTa

ŠmeJkal radek
ŠmeJkalová Tereza

Šobrová nina
ŠťaSenka FranTiŠek

ŠTeFková Jindra
ŠTeFková karin

ŠTeFková nikola
ŠTveráková anna

ŠUlcová eva
Tenglerová nikola
ToUŠková Taťáňa

Tranová hoang anh
TUrčík karel

Tvrdek ondřeJ
valeŠová eliŠka

van der Weide loTTe
vazačová hana

vilimovSký JonáŠ
víT adam

vlčková hana
vlčková markéTa
vlčková zUzana

vyváŽilová Simona
Wilda miroSlav

WölFl JonáŠ
zappová lUcie
zavadil maTĚJ

zdráhalová zUzana
zeTek miroSlav
zoUlová anna

Žáková kriSTýna
ŽiŽková Šárka

Mistrovství světa v softballu mužů 2019

Největší a určitě i organizačně nejsložitější akce, která se prozatím v naše krásném areálu konala byla 
zvládnutá na jedničku s hvězdičkou. Od všech států, včetně zemí, které v minulosti MS pořádaly, jsme 
slyšeli, že to bylo opravdu nejlepší MS, které kdy bylo. A to je velká čest. Obrovská zásluha Vás všech, 
kteří přiložili ruku ke společnmu dílu a kteří nechali jakoukoliv část svého času na hřišti, ať už před, během 
nebo po MS. Ještě jednou velké DÍKY! Děkujeme našim partnerům klubu za podporu a spolupráci a také 
Městské části Praha 8 za spolupořádání. Česká republika se probojovala do čtvrtfinále. V konečném pořa-
dí se umístila na 8. místě. Bylo to velkolepé! 
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