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ČERVENEC - SRPEN
Nábory
Září je Měsícem náboru
Měsíc září je každoročně zaměřen na získávání nových členů a my si na toto
období jako vždy přichystali vlastní velkou náborovou kampaň. Budeme
propagovat softball a Joudrs na prezentačních akcích volnočasových organizací,
jako je Návrat do školy (1.9. před OC Krakov), Harfandění (4.9. OC Harfa), Babí
léto (13.9. PL Bohnice), Kdo si hraje nezlobí (14.9. před KD Krakov) a Kobylisení
(20.9. na Kobyliském náměstí). Samozřejmostí je distribuce náborových letáků
a vylepování plakátů ve školách. Navíc se náš klub již tradičně zapojil do akce
Magistrátu hl. města Prahy „Měsíc náborů“, v jejímž rámci uspořádáme na
Joudrs ukázkové tréninky pro děti ve věku 6 – 12 let. Konají se 8., 17. a 23.9.
vždy od 15:30. Tak neváhejte a pozvěte na ně své kamarády a spolužáky!

A – tým žen
Na podzim máme hodně nabitý program: PMEZ, Final Four a play off extraligy

Another cup on the wall (in the
clubhouse). A doufejme, že letos
přibudou ještě další…

Po měsíci prázdninové přestávky, kdy v zápřahu byly z našeho týmu především reprezentantky
(viz článek na jiném místě buletinu) se naše děvčata vrhla do srpnových bojů s velkou vervou.
Hned první srpnový den jsme v pozdně večerním extraligovém dvojzápase doma deklasovali
Kunovice 2x rozdílem a stejným výsledkem 8:1, abychom téměř po probdělé noci nastoupili
druhý den hned do úvodního ranního zápasu ve 2. turnaji Poháru ČSA hraném na Krči.
Spánkový deficit se naštěstí neprojevil a my ve skupině rozdílem pokořili jak SaBaT, tak Čechii,
pouze Tempo nám dokázalo dát 2 body (6:2). V play off jsme sehráli vyrovnané utkání se
Storms (1:0), ve finále jsme pak obdobně těsně porazili domácí Eagles (4:3), získali další pohár
do klubové sbírky a do zářijového Final Four postoupili z 1. místa. Závěrečný turnaj sehrajeme
na domácí půdě 20. září, kdy se v semifinále od 14:00 utkáme se SaBaTem a chceme se
probojovat do večerního finále od 19:00. V něm se, za jistě mohutné podpory našich fanoušků,
pokusíme vybojovat domácí pohár. Tak přijďte fandit! Určitě zde zúročíme i zkušenosti
z přátelských zápasů jak s reprezentací Nového Zélandu, tak Ruska (ve kterém za nás
netradičně nadhazoval předseda klubu Tomáš Kusý), tedy s týmy, které se připravovaly na MS
žen. Koncem srpna pak vyrážíme na Premiere Cup (dříve znám jako PMEZ) do italské Unione
Fermana. Turnaj nejlepších evropských celků se hraje od 1. do 6. 9. a vy jej můžete sledovat
prostřednictvím webu www.softball.cz. Tak nám držet palce! A samozřejmě se také
soustředíme na závěrečné play off české extraligy, do kterého jsme postoupily jako suverénní
lídr základní části přímo do semifinále, pouze s dvěma prohrami za celou sezónu. Úvodním
semifinálovým víkendem je ten poslední zářijový. Začneme v sobotu 27. 9. doma a budeme
spoléhat nejen na naši hru, ale také na své fanoušky. Věříme, že vás během celého play off
budou plné tribuny!

Pozvánka
Přijďte se 20. 9. celý den bavit softballem. Otevíráme i novou tribunu!
Sobota 20. září bude na Joudrs nejen sportovním, ale také slavnostním dnem.
V rámci Final Four zde proběhne slavnostní otevření naší nové tribuny. Nad
turnajem převzal záštitu starosta Prahy 8 pan Jiří Janků a spolu s ním se akce
zúčastní řada dalších milých hostů. A doufejme, že přijde i většina příznivců Joudrs.
Ti mohou fandit nejen našemu ženskému Áčku, ale od rána mohou povzbuzovat
i náš tým žákyní v cestě za obhajobou titulu Mistra ČR a také sledovat, jak si při Bee
Ballovém turnaji na umělce povedou naše nejmenší naděje. Joudrs, oléé!
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REPREZENTACE a členové Joudrs
ME žen do 22 let: Na vrchol těsně nedosáhly, ale i stříbro je super!
Jako první zasáhl do bojů národní tým žen do 22 let, který v bulharské Dupnici bojoval o
evropský titul. Náš tým v sestavě s Joudrsačkami Štěpánkou „Papi“ Frolíkovou, Gábi
Lustigovou a Denisou „Drndou“ Podzimkovou měl ty nejvyšší ambice, které se mu dařilo
naplňovat po celý turnaj. Bohužel v utkání nejdůležitějším, tedy ve finále, které bylo
reprízou finálového duelu z předchozího šampionátu, nakonec nestačil na poslední
evropské šampiónky z Ruska a po divoké přestřelce se našim děvčatům zlatý sen
rozplynul i tentokrát. Až v tie breaku a výsledkem 13:14.

ME juniorek do 19 let: Historické zlato pomohli vybojovat i Joudrsáci

Trio našich stříbrných reprezentantek :
dole zleva Drnda, Papi, vpravo nahoře
Gábi s Lídou Broukalovou (Kotlářka).

Skvělým úspěchem skončilo Mistrovství Evropy juniorek do 19 let v holandském
Rosmalenu pro české barvy. Po výborných výkonech se náš tým semknutý kolem skvělé
mladé ledenické nadhazovačky Verči Peckové probojoval do finále, ve kterém pokořil
Itálii 5:3 a mohl propuknout v obrovský jásot. U historického úspěchu byli i zástupci
našeho klubu: asistenti trenéra Dan Tobola a Eva „Erik“ Rychtaříková, technická vedoucí
Dagmar „Šáda“ Fuchsová, skaut Tom Jonke, hráčky: Míša Poláková, Jana Furková, Verča
a Kačka Klimplovy, Polda Výborná a Nikol Tabačková.

ME mužů: Pod taktovkou našeho předsedy Češi obhájili mistrovský titul
V Havlíčkově Brodě před neskutečně výbornou diváckou kulisou se národnímu týmu
mužů vedenému předsedou našeho klubu Tomášem Kusým podařila obhajoba minulého
evropského titulu, když ve finále porazil s přehledem Dány 8:0. Věřme, že se na některý
z dalších bojů o evropské zlato do české reprezentace probojují i naši nadějní mladíci.

Zlatých sedm statečných z Joudrs: zleva
Verča, Kačka, Jana, Erik, Polda, Nikol a Míša.

MS žen: Celotýdenní déšť a zmařené naděje českého týmu na play off
MS žen, nejprestižnější turnaj světa, hostil poprvé v historii Starý kontinent, konkrétně
holandský Haarlem. Česká reprezentace žen pod vedením „domácího“ kouče, Holanďana
André Prinse, se na něm chtěla konečně probojovat do play off. Po bronzovém úspěchu
z loňského ME a dobrých výsledcích v přípravě přijel český celek v sestavě s hráčkami
našeho klubu Térou Jakešovou, Péťou „Pepanem“ Křiklánovou, Dinou „Dýní“
Pfeiferovou, Majdou Polmanovou a Luckou „Zapem“ Zappovou dobře naladěn a na
poslední chvíli posílen na prkně o mladičkou Verču Peckovou, která si o nominaci řekla
skvělými výkony na zlatém juniorském evropském šampionátu. A hned úvodní zápas
proti Kubě jsme překvapivě zvládli, snad i díky velmi početnému a bouřlivému kotli
českých fanoušků, který hnal naše děvčata neúnavě za vítězstvím nejen v tomto utkání,
ale po celý týden. Nechyběli samozřejmě ani diváci z Joudrs, kterých zde byla víc než
dvacítka. Byli spolu s ostatními svědky další naší nečekané výhry nad Čínou i jasného
vítězství nad Portorikem. Ale bohužel rovněž tak nečekaných proher s týmy Ruska a
Nového Zélandu, tedy s týmy, se kterými náš celek v přípravě zvítězil. Téměř celý
šampionát bohužel propršel a kapky deště coby symbolické slzy dotvořily zmařené
naděje českého týmu, který nakonec obsadil až 11. místo.

Little League: Žákyně po výhře v evropské kvalifikaci hrály v USA
Týmu z nejmladší kategorie, žákyním 12 – 13 let, se letos podařilo vybojovat si vítězstvím
v evropsko-africké kvalifikaci v Polsku účast na světovém finále v americkém Portlandu.
Po výborných výkonech proti Itálii a Holandsku na polském turnaji se tak mohli poměřit i
se světovou špičkou, která především v americkém podání je přeci jen herně o úroveň
výš. Přesto jsme zaznamenali na závěr jednu výhru nad týmem Filipín a obsadili tak na
tomto „mistrovství světa žákyní“ 9. místo. Navíc jsme zaznamenali díky Joudrsačce Kláře
Pospěchové vítězství v dovednostních soutěžích (o nejpřesnější nadhoz). Turnaje v USA
se zúčastnily i další členové našeho klubu: Giuli Auricchio, Niki Brdková, Týna Gemelová,
Míša „Mišák“ Otáhalová a Petr Pospěch jako head coach týmu.
Bohužel pražským výběrům a děvčatům z Joudrs v jejich sestavách se ve starších
kategoriích již tolik nedařilo. Náš celek v kategorii Senior League prohrál v evropskoafrické kvalifikaci v semifinále s jejím pozdějším vítězem, domácím výběrem Polska.
Děvčatům v kategorii Junior League se po prohře 1:2 na zápasy s výběrem Východních
Čech a Severní Moravy nepodařilo na evropsko-africkou kvalifikaci probojovat.

„A je to doma!“, zlatý headcoach týmu
mužů ČR Tomáš Kusý se mistrovského
poháru nemohl nabažit. Bude zlatý hattrick?

Přímo v Holandsku i přes internet jsme
fandili nejen Joudrsačkám (zleva: Dina,
Majda, Téra, Zapp a Pepan), ale všem
našim reprezentantkám.

Z překrásného areálu Alpenrose si Joudrsáci
(zleva dole Týna, Klárka, Mišák, zleva nahoře
Niki, Petr, Giuli) odvezli báječné zážitky.
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MLÁDEŽ
Kadeti a žáci: Premiérový zahraniční pobyt proběhl v Dánsku
První červencový týden strávily oba týmy na svém historicky premiérovém zahraničním výjezdu, a to
v Dánském království. Soustředění si zpříjemnili i koupáním v Severním moři, zážitkem byla určitě cesta
trajektem a také cenné rady, které během kempu naši chlapci získávali od kouče dánské reprezentace
Jense Terkelsena. Že by si tradiční soupeř české mužské reprezentace už nyní skautoval své potenciální
protivníky? . Oba týmy pak o prázdninách absolvovaly svá soustředění zaměřená na závěr extraligy,
ve které nejsou na MČR určitě bez medailových šancí.

Kadetky a žákyně: I bez opor se žákyním podařilo ze Sala Baganzy přivézt bronz
Oba týmy se zúčastnily již tradičního turnaje v italské Sala Baganze. Žákyním se i bez pětice opor, které
v té době hrály světové finále Little League v USA, podařilo po dobrých výkonech vybojovat 3. místo,
kadetky skončily na 6. místě. Prázdninová soustředění pak zakončily na doma hraném mezinárodním
Joudrs Cupu 17, kde se sešla slušná účast 8 týmů, z toho 4 zahraničních. Naše kadetky premiérový
ročník vyhrály, žákyně skončily na 8. místě. I když turnaj silně poznamenal déšť a některá utkání se
neodehrála, byla to dobrá příprava na zářijová MČR, ve kterých se oba celky jistě chtějí probojovat
minimálně do finále.
Nikol „Nikita“ Romanowská,
trutnovská posila týmu
žákyní v Sala Baganze, byla
ve své kategorii vyhlášena
nejlepší nadhazovačkou
turnaje.

T ball: Soustředění v Ledenicích jsme si jako vždy moc užili
Jihočeský městys je oblíbeným místem letního výjezdového kempu a i letos si jej naši nejmladší užili
měrou vrchovatou. Kromě pilování softového umění se vyřádili na výletech i při celotýdenní hře,
kterou jim připravil jejich realizační tým. Následovalo soustředění „doma“ a těšení se na závěrečné
turnaje podzimu.

Co nás čeká?
Září – začíná období vrcholů sezóny, pořádáme i turnaj pro veřejnost
A - tým: 1. - 6. 9. Premiere Cup, Unione Fermana, ITA
ženy
20. 9. Final Four Poháru ČSA, na Joudrs
27. 9. I. semifinále EL, na Joudrs
28. 9. II. semifinále EL, na ???
B - tým: 6. 9. II. liga (vs. Dračice Brno), v Brně
ženy
7. 9. II. liga (vs. PV Praha), v Troji na SaBaTu
13. 9. I. semifinále II. ligy
14. 9. II. semifinále II. ligy
27. 9. III. semifinále II. ligy
28. 9. IV. semifinále II. ligy
C - tým: 6. - 7. 9. III. liga 4. turnaj, v Sedlčanech
Muži: 4. 9. II. tř. PPM (vs. PV Praha C), na Joudrs
10. 9. II. tř. PPM (vs. Čerčany), na Tempu
18. 9. II. tř. PPM (vs. FEL Praha B), na Joudrs
25. 9. II. tř. PPM (vs. SKK-VSK Chemie C), na Joudrs
29. 9. II. tř. PPM (vs. Ekonom G), na Krči

Kadetky:13. - 14. 9. EL 5. turnaj, Dvůr Králové n. L.
13. - 14. 9. II. liga 5. turnaj, v Troji na SaBaTu
26. - 28. 9. Finálový turnaj (MČR), v Troji na SaBaTu
Kadeti: 13. - 14. 9. EL 4. turnaj, na Joudrs
13. - 14. 9. III. liga 4. turnaj, na Joudrs
Žákyně: 5. - 7. 9. EL 5. turnaj, v Řepích na Werichu
19. - 21. 9. Finálový turnaj (MČR), na Joudrs
Žáci:
6. - 7. 9. EL 4. turnaj, na Joudrs
6. - 7. 9. II. liga 4. turnaj, na Joudrs
20. - 21. 9. EL 5. turnaj, Kostelec n. O.
20. - 21. 9. II. liga 5. turnaj , v Pardubicích
T ball: 13. 9. II. liga 5. turnaj, na Spectru na Černém Mostě
27. 9. II. liga 6. turnaj, v Havl. Brodě
Bee Ball: 20. 9. turnaj pro děti do 8 let, na Joudrs
Všichni: 27. 9. Sportuje celá Praha 8, turnaj pro veřejnost, na Joudrs

Micro - nábor a termíny zápisů
Přijďte se svými dětmi na ukázkový trénink!
V
! září proběhne donábor dětí ve věku 3 – 8 let do našeho kroužku Sportování pro
nejmenší – Micro tým, kroužku všeobecné sportovní přípravy pro nejmenší děti.
Rodiče mohou přivést své děti na ukázkový trénink a naše cvičení si nezávazně
vyzkoušet. Ukázkové tréninky proběhnou v úterý 9. 9. a ve čtvrtek 11. 9. vždy od
16:30 do 17:30 (sraz na hřišti s umělým povrchem v 16:30). Zápisy do kroužku se
uskuteční ve dnech 2., 4., 9. a 11. září, vždy v čase 17:30 - 19:00 v klubovně Joudrs,
budova tělocvičny ZŠ Dolákova.

