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KVĚTEN
Aktualita
Pozvěte své kamarády, spolužáky, známé na ukázkový trénink!
Zveme všechny děvčata a kluky ve věku 6 – 12 let, kteří ještě moc softball neznají, aby si přišli vyzkoušet softballové dovednosti
na naše ukázkové tréninky. Stačí vám jen sportovní oblečení, pití a chuť si zatrénovat. Sraz vždy v 15:30 na umělce.

A – tým žen
Vedeme s přehledem extraligu, i když jsme i my už jednou prohráli

Při hraní twisteru dochází k
zajímavým situacím  (zde v akci
Papi a Pepa).

Úspěšné tažení extraligou pokračuje, na kontě máme 11 výher a pouze jediné zaváhání
s týmem Čechie. S přehledem tak vedeme extraligovou tabulku, a mohlo být ještě lépe, kdyby
zápasový program nezkomplikoval déšť, a to nejen nám. Zápasy s Kunovicemi ani se Storms
jsme tak nemohli odehrát. Čas jsme však využili k neplánovanému teambuildingu v klubovně,
hráli různé hry a sledovali zápas našich hokejistů na probíhajícím MS. V neděli jsme pak
připravili našim Sofťákům malé pohoštění v clubhousu jako poděkování za jejich celoroční
pomoc při přípravě hřišť na naše zápasy a strávili s nimi příjemné odpoledne. Další kolo EL nás
čeká na hřištích soupeřů, 31.5. hrajeme s největším rivalem Eagles, tak nám snad počasí
nezhatí plány na další výhry. Přijďte se na nás do Krče podívat!

B – tým žen
Květnových „5 nahoře“ mohlo mít přírůstky, počasí ale bylo proti
Stejně jako v případě Áčka, i naše zápasy poznamenalo nepřející počasí. Propršený víkend
17. - 18. 5. poznamenal softballové dění v celé republice. Někde se hrálo za téměř
neregulérních podmínek, jinde to nešlo, ač pořadatelé dělali, co mohli. A právě tak tomu
bylo na našem hřišti. Sotva jej Sofťáci vysušili, opět začalo pršet. Přesto jsme odehráli
alespoň 1 zápas s PV Praha a byl vítězný. První nedělní zápas s brněnskými Dračicemi byl
rozhodčími přerušen před tie-breakem za stavu 4:4 a bude se opakovat… Naše květnová
bilance, navíc s těžkými soupeři, je ale plusová: s Mladými Buky 1:1 na zápasy, s Trutnovem
jsme oba duely vyhráli, s Radotínem nerozhodně 1:1. Celkově jsme si tedy za květen
připsali na konto 5 výher a jen 2 prohry. V neúplné tabulce 2. ligy jsme tak na krásném (byť
děleném) 1. místě. Jen tak dál!

Naše děvčata připomínají spíš tým
zápasnic v bahně, zvláště Kačka Klimplová
(první vpravo dole) o tom asi ví své.
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Kadetky: Déšť zastavil slibně se vyvíjející domácí extraligový turnaj
Deštivý víkend 17. - 18.5. překazil na domácím 2. kole EL plány i našemu týmu kadetek.
Po skvělém začátku, kdy jsme zdrtili všechny soupeře včetně největšího konkurenta
z Dvora Králové (tady „jen“ 4:3), byl turnaj pro neustupující přívaly vody přerušen
a nedohrán. Všechny týmy si tak odvezly shodný počet bodů a nám tak v ligové tabulce
patří stále příčka nejvyšší. Béčko se snažilo urvat o tomtéž víkendu první body na
druholigovém turnaji hraném v Ostravě. Kupodivu v této části republiky nebylo počasí
až tak tragické a dovolilo odehrát celý turnaj. My v něm však nedokázali porazit
jediného ze 4 soupeřů a obsadili poslední příčku. Tak snad příště bude líp…

Kadeti: V extralize rozhodně druhé housle nehrajeme
Krásný areál v Hluboké n.Vl. hostil druhé kolo EL a nám se v něm dařilo se střídavými
úspěchy. Po úvodním debaklu s Havl.Brodem jsme dokázali porazit Most, pak však
prohráli těsně se Spektrem i Ledenicemi. Přesto jsme dostali možnost bojovat o bronz.
Odveta s Mostem však vyšla lépe soupeři a my tak „obhájili“ čtvrtou příčku
z předchozího turnaje. Pozitivní je, že se ukázalo, že kromě favorizovaných Hrochů
dokážeme hrát s ostatními vyrovnané zápasy. Béčko v sestavě s mnoha žáky ve druhém
kole 3. ligy v Plzni dokázalo bohužel vyhrát jediný ze 4 zápasů, i když většina proher byla
těsných. Každopádně co tě nezabije, to tě posílí, že .

Kadeti se snaží makat vždy naplno, nešetří
ani tělo, ani kalhoty. Jinak to pod koučem
Tomem ani nejde!

Žákyně: Naše týmy se utkaly ve finále o zlato
Druhé extraligové kolo hrané na SaBaTu se neslo v barvách Joudrs. Jak Orange, tak Navy
vyhráli své skupiny. Zvláště duel Navy vs. Trutnov byl, jak jinak s tímto soupeřem,
dramatický až do konce. Vítěz se měl totiž vyhnout v semifinále našim Orange. My
nakonec duel dotažený až do tie-breaku zvládli nejtěsnějším poměrem 3:2 a
v semifinále se postavili proti Eagles. I tento zápas měl obdobný průběh a my jej na
svou stranu převážili až v dohrávce zápasu (5:4). Orange si mezitím v souběžně hraném
utkání nečekaně lehce poradili s Trutnovem 8:0. Joudrsácké finále se neslo v přátelském
duchu, i na zápas se oba týmy připravovaly společně. Šťastnějšími byly Orange po těsné
výhře 3:2, ale radovaly se oba týmy: finále bylo naše! Joudrs, olééé

To není judo, to jen Anička Dušková
z týmu Navy předvádí jeden ze svých
neskutečných zákroků na turnaji.

Žáci: Slibná premiéra v extralize. A na úvod 2. ligy bereme bronz.
Úvodní kolo extraligy v Havl.Brodě bylo jako na houpačce: výhra střídala prohru. Začali
jsme výhrou nad Kunovicemi. Pak si nás vychutnal Most, my naopak Kostelec a
v posledním zápase jsme podle očekávání prohráli s domácím Havl.Brodem. Přesto jsme
hráli o medaili, bronz jsme si však domů nakonec neodvezli, Kostelci se dokonale
podařila odveta ze skupiny. Přesto jsou naše výkony slibné a v extralize nebudeme jistě
hrát roli černého vzadu. Ve 2. lize jsme úvodní kolo hrané v Ledenicích zvládli taky
slušně, ve skupině jsme zaznamenali 2 výhry a jednu prohru. Pak nás déšť připravil
o souboj o 3. místo se Spektrem, přesto jsme bronz za dělené umístění získali.

Tball: Hurá, jedeme dobývat tballový Everest
Týmu našich nejmladších hráčů se podařil už ve druhém roce jeho existence nevídaný
úspěch - probojoval se na Zlatý superpohár. To je dlouholetá úspěšná megaakce
pořádaná zástupci Tempa Titans a Českou baseballovou asociací. Jedná se o
celorepublikovou soutěž, kdy jsou přihlášené týmy rozděleny podle územní příslušnosti
do 4 regionů a z každého regionu postupují do zlatého finále 4 týmy. Našim borcům se
v konkurenci 7 družstev sice nevydařil začátek jejich regionálního Stříbrného poháru
hraného v Rakovníku, ale po dvou prohrách zvládli klíčové utkání s Kotlářkou, čímž se
kvalifikovali. Pak jsme ještě v semifinále vrátili Chomutovu prohru ze skupiny a teprve
ve finále zastavili naši rozjetou mašinu favorizovaní Eagles. To nám ale neubralo na
náladě slavit postup mezi 16 nejlepších z celkového počtu 27 týmů. Finálovou 24ku
doplní 8 zahraničních týmů: z Číny, 2 z Ruska, Španělska, Maďarska, Slovenska,
Moldavska a Litvy, které se utkají o trofej nejcennější ve dnech 6. - 8.5.2014 v areálu
Tempa v Praze – Libuši v celkem 88 zápasech! Premiéru si na Zlatém superpoháru
odbude nejen nový systém coach-ballu, kdy míč pálkaři nadhazuje vlastní kouč, ale také
náš tým. Přijďte mu na téhle monstrózní akci fandit. Opravdu to stojí za to vidět!

Jeden z posledních slunečných okamžiků
v Ledenicích. My čekali jsme teplo,
a zatím přišel déšť…

Po postupu do Superpoháru jsme za televizní
hvězdy. Zpovídá nás nejlepší sportovní
reportér Kuba Stařík (škoda, že si k tomu
neoblékl i svůj joudrsácký dres).
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Juniorky
Soupeřek se nelekáme, na jejich stáří nehledíme
Tým kadetek v dresech juniorek se srdnatě utkával během 2. kola extraligy se staršími
protihráčkami vybavenými mnohdy zkušenostmi z extraligy žen. To se projevilo např.
v duelech s Kunovicemi či Kotlářkou. Ale naše děvčata zaznamenala v deštivém počasí
s dlouhými časovými prodlevami mezi zápasy i vítězství. Ať již s PV Praha či s řepskými
Storms. Lepšící formu jsme předvedli v našem závěrečném duelu, opět proti Kunovicím,
který jsme prohráli až v dohrávce zápasu, a to o jediný bodík. Konečné 6. místo z 13
účastníků je však skvělým výsledkem našeho týmu šestnáctiletých nadějí v soutěži žen do 22
let. V extraligové tabulce jsme poskočili už na 7. příčku. Doufejme, že nám v domácím
prostředí ve 3. kole o víkendu 14.-15.6. přijde zafandit mnoho fanoušků a povzbudí nás ještě
k lepším výsledkům.

„Natrhnem jim pr…!“ Ať je jim třeba i 30
a jsou v reprezentaci žen.

Junioři
Zkušenosti z extraligy se nám budou hodit
Tým složený z kadetů a žáků jel sbírat zkušenosti na další kolo extraligy do Kostelce n.Orlicí.
V základní skupině zaznamenal výhru hned v úvodním zápase s Tempem. Pak se ale naplno
projevilo pořekadlo „První vyhrání z kapsy vyhání“ a další 3 duely (proti Spectru, Havl.Brodu
a Pardubicím) jsme ztratili někdy až příliš hladce. Náladu jsme si však spravili výhrou nad
Sedlčany. I když jsme v závěrečném utkání ani napodruhé nezdolali Pardubice, nemusíme
být úplně zklamaní, poslední jsme neskončili .
Kadeti se v přípravě na juniorská klání nebojí
postavit ani našim chlapům (snímek je
z exhibice 8.5. ze zápasu Mužů proti Ženám C).

C – tým žen
Kladno, to je to město… kde jsme začali svou pouť 3. ligou

Návrh nové dresové výbavy pro nepříznivé
počasí předvádějí TD a Hobbie.

První hrací den jsme však strávili v Sedlčanech, kde se odehrávala naše základní skupina. Za
deštivého počasí jsme nezačali dobře a první dva zápasy, i když těsně, prohráli. V tom
třetím, který nás mohl v případě vítězství pošoupnout za lepším umístěním, jsme se však
vzchopili a po krásném výkonu celého týmu rozdrtili domácí Sedlčany 11:0 a postoupili tak
do skupiny o 4. – 6. místo. Ta se odehrála druhý den v Kladně a my hned v prvním duelu
chytili do lasa domácí celek nejtěsnější výhrou 5:4. V posledním utkání jsme sice prohráli
s Tempem B, ale konečné 5. místo z 11 týmů je na úvod sezóny super a my si turnaj
náramně užili. Další kolo hrajeme na domácím hřišti, tak nás přijďte 30.5. - 1.6. povzbudit!

Muži A
První prohra nás určitě nerozhodí, jedeme dál za svým cílem
Tým našich mužů odehrál v květnu na domácím hřišti dva zatím asi nejtěžší a zároveň
nejzajímavější zápasy. Duel s Chemií – Kotlářkou byl přetahovanou až do konce. Ten jsme
naštěstí lépe zvládli my a mohli tak slavit další vítězství. To zápas s Čerčany nezačal pro
naše chlapce vůbec dobře. Nezachytili jsme úvod a najednou prohrávali 0:6. Naštěstí jsme
se vzchopili a zvýšeným tlakem na pálce jsme se dotáhli na rozdíl jediného bodu. Když už
to vypadalo, že výsledek zvrátíme na svou stranu, soupeř přidal ještě dva doběhy, my
v dohrávce už jen korigovali na výsledných 7:8. Čerčany si tak vzali zpět body, které jsme
jim uloupili na jejich hřišti. Přesto máme jako jediní pouhou jednu prohru z dosud
odehraných utkání a tabulka soutěže se pro nás vyvíjí velmi dobře. V domácích zápasech
se navíc můžeme spolehnout na skvělou podporu našich fanoušků v čele s neustále
povzbuzujícími Třepetalkami, našimi roztleskávačkami. K netradičnímu koloritu nejnižší
mužské soutěže patří také komentování domácích utkání, které je pozitivně kvitováno i ze
strany soupeřů. A k náladě přispívají leckdy „zajímavá“ rozhodnutí sudích i chlapský styl
vzájemné motivace mezi hráči našeho týmu . Chcete-li zažít tuto opravdu skvělou
atmosféru ještě do prázdnin, máte příležitost už jen 12. a 26. června, vždy od 20:00 na
hřišti B.

„Mocný švih mocného předsedy“ prošel
po utkání s Čerčany velmi podrobným
rozborem odborníků z Joudrs. Shodli se, že
tajemství úspěchu tkví v doprovodné
stínohře a proto je potřeba příště hrát za
slunného počasí jako třeba zde (snímek
z vítězného utkání proti Ekonomu G v Krči).
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Micro
Pozvánka na „Odpoledne plné zábavy“, 26. 6. 2014 od 15:30 v našem areálu
Jako každý rok, i letos pořádáme pro děti ve věku do 10let (s doprovodem rodičů) akci plnou
her, soutěží a sladkých odměn. Letošní „Odpoledne plné zábavy“ se uskuteční ve čtvrtek
26. června od 15:30 v našem areálu na hřišti s umělým povrchem. Děti čeká řada sportovních
disciplín např. skákání v pytli, prolézání tunelem, hod míčkem do dálky i na cíl, opičí dráha,
slalom, chůze na chůdách a další atrakce včetně soutěže v malování na chodníku. A možná
bude i minidiskotéka . V případě nepřízně počasí se akce uskuteční v tělocvičnách. Stačí
vám jen dobrá nálada, sportovní oděv a obuv a chuť si zasoutěžit. A můžete přivést i své
kamarádky a kamarády. Tak neváhejte a přijďte strávit příjemné odpoledne na Joudrs!
Kdo neskáče, není na Joudrs, hop, hop, hop.

Co nás čeká?
Červen - do prázdnin odehrajeme ještě mnoho zápasů
A - tým: 31. 5. EL (vs. Eagles), v Krči
ženy
1. 6. EL (vs. Ledenice), v Ledenicích
7. 6. EL (vs. Chemie-Kotlářka), na Kotlářce
8. 6. EL (vs. SaBaT), v Troji na SaBaTu
21. 6. EL (vs. Storms), na Joudrs
22. 6. EL (vs. Kunovice), v Kunovicích
B - tým: 31. 5. II. liga (vs. Tempo), na Joudrs
ženy
1. 6. II. liga (vs. SaBaT B), na Joudrs
7. 6. II. liga (vs. Trutnov), v Trutnově
8. 6. II. liga (vs. Ml. Buky), v Ml. Bukách
11. 6. II. liga (vs. Radotín), v Radotíně
C - tým: 30. 5. - 1. 6. III. liga 2. turnaj, na Joudrs
ženy
21. - 22. 6. III. liga 3. turnaj, v Merklíně a Spál. Poříčí
Muži:

Juniorky:14. - 15. 6. EL 3. turnaj, na Joudrs
Junioři: 31. 5. - 1. 6. EL 3. turnaj, v Sedlčanech a Sezimově Ústí
Kadetky:7. - 8. 6. EL 3. turnaj, v Krči
7. - 8. 6. II. liga 3. turnaj, v Merklíně
21. - 22. 6. EL 4. turnaj, v Ml. Bukách
21. - 22. 6. II. liga 4. turnaj, na Joudrs
Kadeti: 7. - 8. 6. EL 3. turnaj, v Havl. Brodě
7. - 8. 6. III. liga 3. turnaj, v Ostravě
Žákyně: 31. 5. - 1. 6. EL 3. turnaj, v Ostravě
14. - 15. 6. EL 4. turnaj, v Trutnově
Žáci:

31. 5. - 1. 6. EL 2. turnaj, v Mostě
31. 5. - 1. 6. II. liga 2. turnaj, na Spectru na Černém Mostě
14. - 15. 6. EL 3. turnaj, v Kunovicích
14. - 15. 6. II. liga 3. turnaj, v Havl. Brodě

T ball:

6. - 8. 6. Zlatý superpohár, mezinárodní finále, na Tempu
21. 6. II. liga 4. turnaj, na Joudrs

4. 6. II. tř. PPM (vs. FEL Praha B), na Kavčích Horách
7. 6. II. tř. PPM (vs. SKK-VSK Chemie C), na Kotlářce
12. 6. II. tř. PPM (vs. Ekonom G), na Joudrs
26. 6. II. tř. PPM (vs. FEL Praha B), na Joudrs

Joudrs slowpitchová liga: 9. 6. na Joudrs

T ballová školní liga Prahy 8
Do Ligy se zapojuje stále více družstev
Již 5. rokem pořádáme projekt T ballové školní ligy Prahy 8, soutěž pro ZŠ a víceletá
gymnázia nejen z Prahy 8. V květnu proběhlo na našich hřištích 4. kolo letošního
školního roku. V obou věkových kategoriích se utkalo celkem 15 družstev, na hřištích
se tak ve dvou dopolednech představilo celkem na 170 hráček a hráčů. V kategorii
mladší mix určené pro děti z 1. - 5. tříd se zúčastnilo 7 družstev. Závěrečné play off
nám bohužel překazila průtrž mračen, takže se na děleném 1. místě umístily společně
ZŠ Dolákova a ZŠ Lyčkovo náměstí, o bronzový stupínek se podělily oba týmy ZŠ
Žernosecká. V kategorii starších dívek vybojovala 1. místo děvčata z Gymnázia
Litoměřická následovaná družstvem ZŠ Glowackého, 3. místo získal tým Gymnázium
Ústavní 1. Závěrečný díl se odehraje ve dnech 19. - 20. 6. a bude spojen se
slavnostním vyhlášením celkového umístění týmů v letošním ročníku Ligy.

Děti z našeho kroužku při ZŠ Glowackého
jsou již pravidelným účastníkem Ligy.

