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ČERVEN 

Že to těm našim děvčatům 
v nových dresech sluší, co? 

Ne, to nejsou Alpy, ale překrásná 
panoramata Krkonoš (i našich děvčat). 
Víkendový teambulding v uklidňující 
zeleni se, soudě dle výsledků, vydařil. Inu, 
zřejmě dobrý oddíl! 

Pozvánka 

7. srpna uvidíme na Joudrs světový softball, představí se reprezentace Nového Zélandu 

Česká reprezentace žen se již pilně chystá na nadcházející srpnové Mistrovství světa 
v holandském Haarlemu, kam se kvalifikovala po skvělém loňském 3. místě na Mistrovství 
Evropy hraném v našem areálu. I letos můžeme vidět na našem hřišti špičkový softball, 
tentokrát s přídomkem světový. V rámci přípravy na MS se u nás utká tým Nového Zélandu 
právě s domácím národním týmem, ještě před tím se výkvět zeleného ostrova střetne s naším 
A týmem žen. V dresu české reprezentace se může představit až 6 našich děvčat v čele s Péťou 
„Peťanem“ Křiklánovou a Dinou Pfeiferovou, které mají s novozélandským softballem bohaté 
zkušenosti, na Zélandu totiž nějaký čas hrály a mají tak v řadách soupeře i mnoho kamarádek. 
Peťan se dokonce s týmem Waitakere Bears stal mistryní této nádherné ostrovní země. Ví tedy 
o svých budoucích soupeřkách hodně, ve svém týmů měla 4 současné reprezentantky. Máme 
se tedy na co těšit, tak si nenechejte tuhle skvělou světovou podívanou ujít! Vše se odehraje ve 
čtvrtek 7. srpna: od 17:00  Joudrs vs. New Zealand, od 19:30 ČR vs. New Zealand.  

 

 

 
A – tým žen 
Nas nědogoňat! S přehledem vedeme extraligovou tabulku. 

 Áčko pokračovalo i v červnu ve své spanilé jízdě extraligou. Od posledního vydání Buletinu 
děvčata odehrála 14 zápasů a jen jedinkrát odešla ze hřiště poražena. Stalo se v dvojutkání 
s rivalem největším, s Eagles (2:5). Druhý duel s Orlicemi však byl plně v naší režii (7:0)  
a z krčského areálu jsme si tak odvezli cennou remízu na zápasy. Ostatní souboje už vyzněly 
jednoznačně v náš prospěch, téměř všechny skončily předčasně rozdílem.  Ledenicím jsme za 
obě utkání dovolili jen 2 doběhy (skóre 22:2), bez obdrženého bodu jsme deklasovali Chemii – 
Kotlářku i SaBaT (s impozantním skóre za tyto duely 55:0), čtyřikrát jsme zdolali Storms, které 
kladly asi největší odpor (celkové skóre 37:12) a nezaváhali jsme ani v Kunovicích (celkově 
15:2). I díky těmto 13 vítězstvím s přehledem kralujeme v čele extraligové tabulky, na našem 
kontě svítí 24 výher, jen 2 prohry a celkové skóre 236 : 38. Co dodat? Joudrs, oléé! 

 

Peťan umí i Haku, tradiční 
novozélandský bojový tanec. 

B – tým žen 

 
Již před prázdninami jsme si vybojovali jistou účast v play off 

Naše „mladé pušky“ se na úvod červnových soubojů postavily na domácím hřišti proti 
favoritovi ligy z Tempa. Naše děvčata se snažila, seč mohla, ale na soupeře to nestačilo, oba 
zápasy prohráváme. V následném dvojutkání si však 2 výhrami spravujeme chuť s béčkem 
SaBaTu. A následoval víkendový výjezd do Krkonoš, kde nás čekali nepříjemní soupeři. 
Trutnov sice hraje „na pohodu“, ale má velmi zkušený tým, Mladé Buky jsou zase naopak 
velmi ambiciózním celkem. My, v sestavě již i s navrátivší se Nikol Tabačkovou  
a dlouholetou bývalou reprezentantkou Lenkou „Jaklis“ Jaklovou, v sobotu po boji 
zdoláváme Trutnov v obou zápasech, následující den, jen o kousek dál, se rozcházíme 
s Buky nerozhodně. Dalších pět zápasů již hrajeme v Praze, jedná se vesměs o dohrávaná 
utkání, které jsme nemohli sehrát v řádném hracím termínu kvůli dešti. S černým koněm 
ligy, Dračicemi z Brna, hrajeme urputné souboje, ze kterých však odcházíme vítězně. 
Obdobně pak zdoláváme Radotín a v posledním předprázdninovém duelu i PéVéčka. 
Celkově si tak připisujeme 10 vítězství a jen 3 prohry, což z nás momentálně dělá lídra 
neúplné tabulky. Tempo má o 6 zápasů a jen o 8 bodů méně, než my. To nám však vůbec 
nevadí, protože již teď máme jisté play off a tedy účast v závěrečných bojích  
4 nejlepších týmů ligy! 
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Žákyně se dostaly až na vrchol, nejen 
tabulky ale i ostravské pyramidy. Za 
umělecké provedení i gymnastickou 
obtížnost dáváme 10! 

A zase to jídlo! Co by tomu řekla výživová 
poradkyně Dr. Cajthamlová? Nebo že by 
platilo: hrajete tak, jak jíte? Tedy s chutí .  

Kadetky: Poprvé jsme nevyhráli turnaj, ale extraligu stále vedeme 
V červnu jsme absolvovali 2 ligová kola. Extraligové Áčko nejprve v Krči potvrdilo svou 
letošní dominanci a všechny své zápasy vyhrálo, z toho s Dvorem 2x (ve skupině i ve 
finále). Na dalším turnaji v Mladých Bukách jsme však úvodní duel s domácím týmem po 
boji prohráli. Pak jsme však již ostatní soupeře přehráli a díky lepšímu skóre v kolečku se 
probojovali do finále, ve kterém jsme se o zlato utkali s Dvorem. Ten nám uštědřil 
odplatu za prohru ve skupině a my tak zaznamenali první letošní finálovou prohru. Přesto 
vedeme extraligovou tabulku o 2 body právě před Dvorem. Oba druholigové turnaje 
Béčka se nesly ve stejném duchu. Ve skupině jsme vždy porazili alespoň jednoho soupeře 
a pak v boji o medaili s tímtéž soupeřem prohráli. Stalo se to jak v Merklíně (s Chemií-
Kotlářkou), tak následně na domácím turnaji s ostravskými Arrows. Zaznamenali jsme tak 
shodně po 4. místech. 

Kadeti: Stává se z nás černý koník nejvyšší soutěže? 
Extraligový turnaj v Havl.Brodě zastihl naše hochy v dobrém rozpoložení. Předvedli ve 
skupině slušné výkony a připsali si sice jedinou, ale důležitou výhru nad Mostem. Díky 
kolečku a lepšímu skóre jsme pak postoupili do závěrečného utkání o 3. místo, opět 
s celkem Mostu. A ani tentokrát jsme nezaváhali a vyhráli, i když po velmi napínavém 
průběhu, a po zásluze si odvezli bronz. Náš stále se lepšící celek si tak jistě zvýšil 
sebevědomí do zbývajících turnajů. Extraligová tabulka, ve které nám zatím patří  
4. pozice, je (nepočítáme-li favorizované havlbrodské Hrochy), velmi vyrovnaná a od  
2. místa nás dělí jen 2 body. Naše Béčko s řadou žáků v sestavě na turnaji III. ligy 
v Ostravě vybojovalo letošní nejlepší výsledek. Po té, co zabojovalo již ve skupině, se 
probilo přes play off i do finále, kde sice podlehlo silné domácí Katalpě, ale to vůbec 
nikomu nevadilo, protože si domů odvezlo krásné stříbro. 

Žákyně: Ze 2 turnajů máme kompletní sbírku medailí, i bramborovou  
Na dalším extraligovém turnaji v Ostravě se z celkového počtu 8 týmů hrajících nejvyšší 
soutěž sešly jen 4, z toho 2 naše. Krč dala své družstvo dohromady až na poslední chvíli  
a dobře udělala, protože si vybojovala nečekané zlato po té, co ve finále přehrála naše 
Orange. Navy stejně tak nečekaně podlehly v boji o bronz domácím Arrows. Bylo to 
takové malé varování do dalšího turnaje. Ten se uskutečnil v Trutnově, již za účasti 7 
týmů, které si to rozdaly systémem každý s každým. Naše Navy zde bojovaly se zúženou 
sestavou 10 hráček a po úvodním zápase s Eagles mohlo být hůř. Díky 5 trefením od 
soupeřovy nadhazovačky jsme turnaj málem nedohráli. Naštěstí děvčata i se šrámy 
pokračovala a nakonec všechna další utkání, až na závěrečný sestrovražedný boj 
s Orange, vyhrála a obsadila pěkné 3. místo. Orange zaváhaly ve skupině jen jednou, 
rovněž s Krčí, ale ve finále Orlicím po dramatickém a vyhecovaném průběhu prohru 
oplatily. Oba vzájemné zápasy s Eagles byly ozdobou turnaje se šťastným koncem  
a zlatými medailemi pro Orange. Ty vedou s přehledem před závěrečným turnajem 
extraligovou tabulku s (doufejme) nedostižným náskokem 7 bodů, Navy jsou na 3. příčce. 

Žáci: V extralize už se s námi musí počítat 
Už na druhém extraligovém turnaji v Mostě jsme předvedli pěkné výkony, které nám 
pomohly k bronzové medaili, když jsme ve skupině porazili Kunovice a Klackaře a 
s favorizovaným Mostem uhráli velmi slušný výsledek. V boji o 3. místo jsme i napodruhé 
zdolali Klackaře a s dobrými vyhlídkami tak odjeli i na další měření sil v Kunovicích. Zde 
turnaj proběhl jako přes kopírák toho předchozího, jen soupeři v boji o medaili se nám 
prohodili. Ve skupině jsme opět porazili Kostelec i domácí tým, se kterým jsme se hned 
vzápětí střetli o bronz a zkazili mu radost i napodruhé. V celkové tabulce jsme si upevnili 
3. příčku. Béčko bojovalo srdnatě ve II. lize nejdříve na novém hřišti Spectra, kde jsme si 
ve skupině připsali 2 cenná vítězství, ale díky horšímu skóre v kolečku nakonec hráli 
v Satalicích jen o 5. - 8. místo a nakonec obsadili až celkové 7. místo. V dalším turnaj 
v Havl.Brodě jsme ve skupině vyhráli jen jeden zápas a ani závěrečný duel o konečné 5. 
místo nám úplně nevyšel, ale to nám jistě nevezme chuť se i nadále zlepšovat jak 
v tréninku, tak pak i na turnajích. 

Táboráček s opékáním buřtů na zahradě 
Léniny maminky neměl chybu. Pod 
dohledem Rosti to musel být pořádný 
mejdan . 

A už to tady je, jedem do … Dánska. 
Kadeti a žáci vyrážejí na svůj historicky 
první zahraniční pobyt. Don ´t worry, be 
happy, Tome J.! 
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 Juniorky 
Účast extraligových hráček v juniorské soutěži asi není to pravé ořechové 
Červnové extraligové kolo se odehrálo na Joudrs a naše velmi mladá děvčata si opět 
vyzkoušela, jaké to je hrát proti mnohdy extraligovým hráčkám, což se projevilo hned 
v úvodním zápase s Kunovicemi… V následujícím utkání s druholigovými Dračicemi z Brna 
jsme sice vyhráli, ale byla to bohužel jediná výhra na turnaji. V duelech s Eagles ani sehranou 
Wroclawí jsme již další vítězství nepřidali a obsadili mezi tuctem účastníků konečné 8. místo. 
Ale v této soutěži do 22 let sbírají naše kadetky především zkušenosti. 

Junioři 
Zkušeností není nikdy dost, a bez proher to nejde 
Další hráčské zkušenosti sbírali v Sedlčanech na juniorské extralize i naši kadeti. A když se 
moc snažili, bohužel ani jedno z 5 utkání víkendu se jim nepodařilo vyhrát. Tak snad příště, 
hlavně neklesat na mysli . 

To je celá Julča (Coufalová), do všeho 
jde zkrátka po hlavě. 

 Honza „Krtek“ Knotek se 
představil netradičně na 
nadhozu. Že by boží 
předsedova ruka byla již 
unavena? Nebo byl Tomáš 
unaven celý?  

Držíme si svůj standard, na hřišti  
i v usměvavých tvářích. 

Muži A 
Předprázdninová rozlučka na Interpoháru byla náročná 

 
Červnové zápasy našeho mužstva ve 2. třídě Pražského přeboru byly vskutku zajímavé. Nejprve 
si ti starší v duelu hraném na Kavčích horách zavzpomínali na vojenská léta a maskování se ve 
vysoké trávě. Stébla v zadním poli místního hřiště byla totiž vzrostlá tak, že v nich bylo mnohdy 
těžké najít i sem tam odpálený míč. Přesto prý byly k vidění i skvělé zákroky našich mužů, např. 
double Jirky Džordna (resp. on při té rybě prý vidět díky zmiňovanému porostu nebyl, z buše 
najednou vyletěl míč). Vítězství nad béčkem FELu tak bylo jistě zasloužené. Na domácím hřišti 
jsme však okusili hořkost druhé porážky v sezóně, tentokrát od Chemie-Kotlářky, která nám 
vrátila náš úder z prvního vzájemného klání. Poslední zápas s FELem, tentokrát doma, opět stál 
za to: aby se mohlo začít hrát, na pár směn přešel David Brdek na stranu soupeře a Tonda 
Chaloupka si odbyl premiéru coby rozhodčí. Proti nám hrála dokonce i jedna dívka a patřila mezi 
nejlepší soupeřovy hráče! Zápas svou úrovní na obou stranách sice trochu zaostával za 
průměrem, ale bavili se opět všichni. Letní pauzu si užijeme coby lídr tabulky a snad to tak už 
zůstane až do konce sezóny. Poslední červnový víkend se naši chlapáci zúčastnili turnaje 
Interpoháru v Chomutově, který byl i přes naše nesporné sportovní výkony a konečné 
předposlední místo především týmovou rozlučkou před prázdninami. Těm, co hned v neděli 
večer odjížděli na soustředění klučičí větve do Dánska, nebylo rozhodně co závidět… 

C – tým žen 

 
S humorem jde všechno líp, i nadhoz z chlapského prkna 

Náš pro radost si hrající tým se ve druhém kole III. ligy žen představil na domácím hřišti. To 
našim děvčatům připravilo nechtěné překvápko a tak si děvčata zkusila, jaké to je 
nadhazovat z „chlapského“ prkna, což naštěstí zvládla s humorem sobě vlastním. Ten je 
nepřešel ani po dvou o bod prohraných úvodních zápasech, se Spectrem a MFF 
Neratovicemi. Poté si však bez problémů poradila s Kladnem a v závěrečném duelu základní 
skupiny deklasovala polské Démonky 16:0. Do bojů o umístění jsme postoupili kvůli   
„nadměrným“ 2 obdrženým doběhům ve skóre „až“ ze třetí pozice, ale v posledním zápase 
turnaje o konečné 5. místo na nás Blondýnky z Budějic nestačily a my tak obhájili stejnou 
příčku z prvního turnaje. Kaňkou na jinak povedeném víkendu bylo nepříjemné zranění 
Hanky „Hobbie“ Holešovské. Snad se jí zlomené prstíky brzy zhojí, aby mohla spolu 
s ostatními na zářijovém 4. turnaji v Sedlčanech opět zabojovat. Toho posledního 
předprázdninového v Merklíně se totiž bohužel náš tým nezúčastnil…  
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Vidíte, jak hrdě nesou ceduli 
i vlajku? Děkujeme za 
skvělou reprezentaci klubu! 

V cíli, na Gibraltaru! Škoda, že si děvčata na to 
focení nevzala i něco joudrsáckého, třeba slajdky.  

 

Co nás čeká?  
Léto – doba reprezentačních vrcholů, zahraničních turnajů a soustředění 

A - tým: 1. 8. EL (vs. Kunovice), na Joudrs   Kadetky: 5. - 11. 8. turnaj v Sala Baganza, ITA  
ženy 2. - 3. 8. II. turnaj Poháru ČSA, v Krči   23. - 28. 8. soustředění, na Joudrs 
    30. 8. - 6. 9.Premiere Cup (PMEZ), Unione Fermana, ITA 29. - 31. 8. Joudrs Cup 17, mezinárodní turnaj, na Joudrs  
B - tým: 31. 7. – 6. 8. turnaj v Arezzo, ITA     Kadeti: 30.6.  - 7. 7. soustředění, Dánsko   
ženy   23. - 24. 8. soustředění, na Joudrs     18. - 22. 8. soustředění, na Joudrs 
    30. - 31. 8. turnaj v Ledenicích   Žákyně:  5. - 11. 8. turnaj v Sala Baganza, ITA  
C - tým:  6. - 7. 9. III. liga 4. turnaj, v Sedlčanech     25. - 29. 8. soustředění, na Joudrs       
Muži:     4. 9. II. tř. PPM (vs. PV Praha C), na Joudrs   29. - 31. 8. Joudrs Cup 17, mezinárodní turnaj, na Joudrs  
Juniorky: 9. - 10. 8. EL 4. turnaj, v Ostravě   Žáci: 30.6.  - 7. 7. soustředění, Dánsko      
Junioři:  9. - 10. 8. EL 4. turnaj, na Spectru na Černém Mostě  18. - 22. 8. soustředění, na Joudrs      
       T ball: 12. - 19. 7. soustředění, v Ledenicích 
         18. - 22. 8. soustředění, na Joudrs  

REPREZENTACE a členové Joudrs       

ME žen do 22 let 7. - 12. 7. Dupnica, BUL (Štěpánka „Papi“ Frolíková, Gábi Lustigová, Denisa „Drnda“ Podzimková)   
ME juniorek do 19 let 21. - 26. 7. Rosmalen, HOL (as. trenéra Dan Tobola a Eva „Erik“ Rychtaříková, tech. vedoucí Dagmar „Šáda“ 
Fuchsová, skaut Tom Jonke, hráčky: Míša Poláková, Jana Furková, Verča a Kačka Klimplovy, Polda Výborná, Nikol Tabačková) 
MS žen 15. - 24. 8. Haarlem, HOL (Téra Jakešová, Péťa „Pepan“ Křiklánová, Dina „Dýně“ Pfeiferová, Majda Polmanová, Lucka „Zap“ 
Zappová, a snad i Štěpánka „Papi“ Frolíková) 

LITTLE LEAGUE  

Senior League 16. - 20. 7. Brzeg, POL  (head coach Eva Rendlová, as. Léňa Richterová, hráčky: Julča Coufalová, Niki Rýdlová,  Áďa 
Šimůnková,Vivi Komedová, Pajky Menčíková, Verča Puciowová, Kačka Růžičková, Majda Halaburtová, Verča Pohlová) 
Little League 24. - 28. 7. Kutno, POL (head coach Petr Pospěch, hráčky: Giuli Auricchio, Niki Brdková, Týna Gemelová, Míša 
Otáhalová, Klárka Pospěchová)    
    

 

 

Nejen softem živ je člověk… 

 Péťa a Gábi šampionkami ČR ve stopování! 

 Další titul si do sbírky přidaly Péťa Křiklánová a Gábi Lustigová, vyhrály  
1. Mistrovství ČR v autostopu. Mezi 12 dvojicemi, které se měly co nejrychleji 
dostat stopem z Prahy do Gibraltaru a zpět, byly co do rychlosti sice „až“ druhé, ale 
k celkovému vítězství jim pomohlo přes 5 000 hlasujících fanoušků především ze 
softbalové komunity Česka i zahraničí a body od porotců. Trasu tam a zpět zvládly 
za 5 dní, 11 hod. a 41 min, urazily při tom 5 834 km. Vyrazily v pondělí 16.6. a víte, 
proč byly tak rychlé? Chtěly totiž ještě stihnout nedělní extraligové kolo 
v Kunovicích . O jejich dobrodružstvích si můžete přečíst na webu organizátora 
akce www.ckjedu.cz, obšírný článek publikoval i magazín MF Dnes 3.7.2014.  
Co dodat? Že děvčatům móóóc gratulujeme!  

T ball 

 
Po Zlatém superpoháru už snad není nikdo, kdo by nás neznal  

Naši nejmladší hráči mají za sebou nádhernou zkušenost, účast na Zlatém superpoháru. Užili si turnaj, 
který se nejen svým rozsahem, ale i slavnostním pojetím dá s trochou nadsázky přirovnat k Olympiádě. 
Slavnostní nástup všech 24 týmů na začátku i na konci turnaje, super atmosféra v hledišti i na hřišti, 
bohatá mezinárodní účast, neuvěřitelné nasazení hráčů a hráček, bezchybná organizace a přítomnost 
České televize právem zařadily soupeření malých baseballistů a softballistů mezi největší akce své 
kategorie ne-li ve světě, tak v Evropě určitě. A Joudrsáci se na ní rozhodně neztratili. Sice se jim 
nepodařilo postoupit ze skupiny do play off, ale předvedli bojovné výkony a byli vidět i při 
dovednostních soutěžích. A jak právem poznamenala koučka týmu Jitka Chaloupková, kdo o nás dosud 
neslyšel, teď už nás musí určitě znát. Ano, tým patří již ve 2. roce své existence mezi T ballovou  elitu.  
A jestli jste neměli možnost zažít tu skvělou atmosféru na Tempu, můžete nahlédnout do archivu ČT  
a nechat se vtáhnout do děje. V  hodinovém dokumentu je naše oranžová barva vidět docela často . 
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