
 

 
 

 

 

 

  

Únor  2010 

Mistrovství Evropy ţen do 22 let, které pořádáme 2. - 7. srpna 2010 v našem Areálu ZŠ Dolákova - Svoboda park, se 

koná pod záštitou Městské části Praha 8. Dalšími spolupořadateli jsou ZŠ a MŠ Dolákova Praha 8 a DDM Praha 8. 

Jana „Dţejna“ Vacíková, 
nejlepší nadhazovačka 

Joudrs Indoor Cupu 

Péťa „Pepa“ Křiklánová 
bude na ME do 22 let 
oporou českého týmu 

Majda Polmanová a 
Gábina Lustigová aneb 
Joudrs Royal jdou na to 

B - tým 

Královská modrá byla i v Chomutově dobrá 

 Na tradičním halovém Joudrs Indoor Cupu startovalo i béčko pod názvem Joudrs Royal.  

Své starší spoluhráčky z Orange jsme sice v "sestrovraţedném" boji neporazili, přesto jsme 

se v chladu chomutovské haly neztratili. Kromě nabytých zkušeností ze soubojů s 

extraligovými celky je cenný především skalp reprezentačního výběru do 22 let, který jsme 

porazili v posledním utkání a získali tak konečné páté místo. A právě tomuto národním 

výběru v průběhu turnaje vydatně vypomáhalo hned několik děvčat z našeho týmu a sehrála 

tak o pár zápasů navíc. I náš hlavní trenér Tomáš Kusý seděl na dvou ţidlích, takţe se měl 

co otáčet, aby zvládl jak tu s nápisem Czech, tak tu modrou joudrsáckou. Snad mu naše 

výkony jiţ nyní napověděly, zda je zisk druholigového titulu moţný. 

 

Aktuality 

Zveme vás na prezentaci zajištění Mistrovství Evropy ţen do 22 let

 

 

 Nadpis 
Podnadpis 

 A - tým:  
Matěj Bíţa – head couch, Dagmar "Šáda" Fuksová – couch, Petra Diblíková – couch,  
Tomáš Kusý – manaţer týmu a nadhoz, Miroslav "Miwi"  Wilda – skauting  
B - tým:  
Tomáš Kusý- head coach, Jakub Stařík -  coach, Honza Janyška - coach, Rosťa  
Taud - coach, Matěj Bíţa – catcherování, Mára „Silák“ xxx - kondiční trenér  
Kadetky:  
Eva Rendlová - head couch, Petr Pospěch - asistent trenéra, Ivan Chrobok -  catcherování, 
Tomáš Kusý - nadhoz 
Ţákyně:  
Petr Pospěch - head couch, Eva Rendlová - asistent trenéra, Tomáš Kusý – nadhoz 

předseda klubu  
Tomáš Kusý 

 

Zveme všechny příznivce a přátele klubu na prezentační schůzku k zajištění Mistrovství 

Evropy ţen do 22 let, která se uskuteční dne 11. března od 19:00 hod. v klubovně Joudrs.  

Šampionát, který z pověření ČSA pořádáme, je vrcholnou akcí ţenského softballu letošního 

roku na území České republiky. Úspěšné zvládnutí akce bude vyţadovat úsilí a pomoc 

mnoha dobrovolníků, tedy nás všech, kterým leţí dobrá reprezentace Joudrs na srdci. A to 

nejen v prvním srpnovém týdnu, kdy se turnaj koná. Bude to pro nás všechny znamenat 

věnovat přípravám mnoho ze svého volného času. Motivací nám můţe být i vytouţené 

umělé osvětlení hřišť, které by nám měla tato akce přinést. Na prezentační schůzce se jiţ 

budou detailně řešit konkrétní úkoly. Proto prosím, abyste sami zváţili, v jakých oblastech 

byste mohli při zajištění ME pomoci. Těšíme se na setkání s vámi! 

A - tým 

Zlato z chomutovského Joudrs Indoor Cupu i individuální ocenění 

V silné konkurenci čtyř extraligových týmů, reprezentačních výběrů do 19 a 22 let a dvou 

druholigových celků jsme obstáli na jedničku. Nezlomily nás ani dvě prohry na úvod. V dalších 

zápasech jsme ukázali, jak moc touţíme po úspěchu a vyhráli všechny následující zápasy. A 

to řada našich hráček hrála ještě i v národním týmu do 22 let. Tomuto výběru jsme ve finále 

oplatili páteční poráţku a kromě prvního místa jsme získali i obě individuální ceny: nejlepší 

pálkařkou se stala Tereza "Téra" Jakešová, nejlepší nadhazovačkou Jana "Dţejna" Vacíková. 

Obě si tak za své výkony vylepší softballovou výbavu výstrojí od firmy Play-Ball. Překvapením 

turnaje bylo aţ sedmé místo obhájkyň loňského prvenství Eagles z Krče, nečekané čtvrté 

místo Univerzity Brno a především výkony obou reprezentačních celků. Ty ukázaly, ţe medaile 

z letošních evropských šampionátů jsou více neţ reálné. 



  

 

 

 

 

Na únorové ustavující schůzi Sdruţení se sešel potěšitelný počet rodičů a přátel klubu, svůj zájem o členství potvrdila 

řada dalších, kteří se schůze zúčastnit nemohli. Předseda klubu Tomáš Kusý prezentoval přítomným cíle a strukturu 

klubu pro letošní rok, především však detailně představil myšlenky a úkoly S. O. F. T. Ty spočívají hlavně v organizačním 

zajištění akcí (turnajů) pořádaných klubem. Konkrétně se jedná o pomoc při úpravě hřišť (hrabání, lajnování), obsluze 

výsledkových tabulí, sbírání foul ballů, zajištění zdravotnických sluţeb apod. Dne 3. dubna 2010 v době konání Joudrs 

Cupu 16 proběhne pro členy S. O. F .T. instruktáţní schůzka právě k výše uvedeným činnostem.    

Věříme, ţe se počet členů Sdruţení ještě rozšíří o další zájemce a všechny akce tak bez problémů zvládneme. 

S. O. F. T. - Sdružení Organizovaných Fanoušků Týmu 

Dagmar „Šáda“ Fuchsová, 
coach A - týmu 

 
 

Kadetky 

Lyţování, soustředění i zvelebování domácího zázemí

 

 

 Nadpis 
Podnadpis 

 A - tým:  
Matěj Bíţa – head couch, Dagmar "Šáda" Fuksová – couch, Petra Diblíková – couch,  
Tomáš Kusý – manaţer týmu a nadhoz, Miroslav "Miwi"  Wilda – skauting  
B - tým:  
Tomáš Kusý- head coach, Jakub Stařík -  coach, Honza Janyška - coach, Rosťa  
Taud - coach, Matěj Bíţa – catcherování, Mára „Silák“ xxx - kondiční trenér  
Kadetky:  
Eva Rendlová - head couch, Petr Pospěch - asistent trenéra, Ivan Chrobok -  catcherování, 
Tomáš Kusý - nadhoz 
Ţákyně:  
Petr Pospěch - head couch, Eva Rendlová - asistent trenéra, Tomáš Kusý – nadhoz 

předseda klubu  
Tomáš Kusý 

 

Plánovaný turnaj v Hrotovicích byl pro nedostatečný počet týmů zrušen. Namísto něj 
jsme tedy zvolili utuţování kolektivu netradičně jednodenním lyţováním v Krkonoších. 
Prkna i lyţe byly moc fajn...   
 
Brigády: vnitřní zázemí našeho klubu je opět hezčí a hlavně bohatší o nové prostory. 
Zimní úklid jsme spolu s ostatními týmy završili vybudováním herní místnosti, která bude 
slouţit jak Joudrs, tak i dětem z druţiny ZŠ Dolákova. Stolní fotbal a hokej, šipky nebo 
stolní tenis poslouţí k relaxaci i příjemnému posezení.  
 
Poslední únorový víkend patřil poslednímu soustředění v tělocvičně. Náročný program, který jako vţdy pečlivě připravila 
Eva Rendlová, nás prověřil po všech stránkách. Uţ se ale těšíme, aţ se po dlouhé zimě proběhneme konečně po trávě. 

Kadetky si umí zápasy uţít:  

Iveta Šturmová a Tereza Venclová 

v akci 

Rychlé nohy, horká 
hlava a srdce bojovníka, 
to je Verča Puciowová 

 

Žákyně 

Nejmladší tým se utěšeně rozrůstá

 

 

 Nadpis 
Podnadpis 

 A - tým:  
Matěj Bíţa – head couch, Dagmar "Šáda" Fuksová – couch, Petra Diblíková – couch,  
Tomáš Kusý – manaţer týmu a nadhoz, Miroslav "Miwi"  Wilda – skauting  
B - tým:  
Tomáš Kusý- head coach, Jakub Stařík -  coach, Honza Janyška - coach, Rosťa  
Taud - coach, Matěj Bíţa – catcherování, Mára „Silák“ xxx - kondiční trenér  
Kadetky:  
Eva Rendlová - head couch, Petr Pospěch - asistent trenéra, Ivan Chrobok -  catcherování, 
Tomáš Kusý - nadhoz 
Ţákyně:  
Petr Pospěch - head couch, Eva Rendlová - asistent trenéra, Tomáš Kusý – nadhoz 

předseda klubu  
Tomáš Kusý 

 

Je potěšující, ţe o softball projevuje zájem stále více děvčat. Určitě tomu napomáhají skvělé 

výsledky našeho klubu i jejich prezentace v médiích. A také spolupráce se školami Prahy 8, 

kde jsme ţáky v průběhu zimy seznamovali se základy T - ballu. Výsledkem je řada nových 

tváří v ţákyňském týmu, které mají motivaci stát se v brzké době jeho nepostradatelnými 

posilami. Zatím pilně trénují a snaţí se v softballových dovednostech co nejrychleji vyrovnat 

svým sluţebně starším spoluhráčkám. Nejbliţší příleţitostí vyzkoušet si ostré zápasy budou 

mít na březnovém halovém turnaji ve Dvoře Králové. 

V současné době je na soupisce týmu ţákyní 22 hráček, ale jejich počet jistě dále poroste. 

Měl by k tomu přispět i nový projekt T - ball do škol, který náš klub připravil pro základní 

školy a víceletá gymnázia Prahy 8. 

Co nás čeká? 

Co nás čeká? Uţ se těšíme na tréninky venku, taky vyrazíme poměřit síly do ciziny

 

 

 Nadpis 
Podnadpis 

 A - tým:  
Matěj Bíţa – head couch, Dagmar "Šáda" Fuksová – couch, Petra Diblíková – couch,  
Tomáš Kusý – manaţer týmu a nadhoz, Miroslav "Miwi"  Wilda – skauting  
B - tým:  
Tomáš Kusý- head coach, Jakub Stařík -  coach, Honza Janyška - coach, Rosťa  
Taud - coach, Matěj Bíţa – catcherování, Mára „Silák“ xxx - kondiční trenér  
Kadetky:  
Eva Rendlová - head couch, Petr Pospěch - asistent trenéra, Ivan Chrobok -  catcherování, 
Tomáš Kusý - nadhoz 
Ţákyně:  
Petr Pospěch - head couch, Eva Rendlová - asistent trenéra, Tomáš Kusý – nadhoz 

předseda klubu  
Tomáš Kusý 

 

A - tým: - venkovní tréninky začnou soustředěním 13. - 14. března na Joudrs 

              - 25. března odjíţdíme na turnaj do italského Bollate 

              - apríl nás zastihne na cestě do Holandska na tradiční turnaj v Enschede: doufáme, 

              ţe si k velikonočním vajíčkům nadělíme i nějakou tu medaili 

B - tým:  březen je ve znamení soustředění: 5. - 7. kondiční na běţkách (bude ještě sníh?), 

               27. - 28. uţ vyrazíme na domácí hřiště 

Kadetky: venkovní sezónu začneme soustředěním 20. - 21. března s cílem co nejlépe se 

               připravit na první turnaj, domácí Joudrs Cup 16 o velikonocích 2.- 4. dubna 

Ţákyně: 12. - 14. března absolvujeme poslední halový turnaj ve Dvoře Králové 

               na antuku vyrazíme poprvé společně s kadetkami na soustředění 20. - 21. března 


