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ZÁŘÍ
Aktualita
Naše nová tribuna byla slavnostně otevřena za asistence kamer ČT
Sobota 20. září na Joudrs se nesla veskrze ve slavnostním duchu. V rámci finále Poháru ČSA
žen, Final Four, byla pokřtěna kniha „50 let softballu a baseballu“, uvedeni noví členové do
Síně slávy českého softballu a slavnostním přestřižením pásky oficiálně otevřena naše nová
VIP tribuna, která se hned zaplnila vzácnými hosty z řad představitelů MČ Praha 8, která nám
na výstavbu tribuny přispěla finanční částkou, partnerů a významných členů klubu. Ti všichni
z ní pak za báječné atmosféry sledovali krásné finále Final Four a mohli si při předání poháru
pro vítěze, tedy pro naše děvčata, z plných plic zakřičet: „už je zase doma!“ Byla to vskutku
skvělá tečka za úvodní části Supervíkendu českého softballu. A vše to ve svém pořadu
zdokumentovala i Česká televize, podívejte se do jejího archívu.

Šmik šmik, a jde se fandit! Starosta
MČ Praha 8 Jiří Janků s radním Martinem
Roubíčkem za asistence předsedy klubu
Tomáše Kusého otevírají novou tribunu.

A – tým žen
Podzim z říše snů: stříbro z PMEZ, zlato z Final Four, a před námi finále extraligy

Někdy to platí i naopak: nejdříve zábava
(před PMEZ) a pak práce (Final Four).

Náš tým začal poprázdninovou vrcholící sezónu víc než skvěle. Na začátku září vybojoval
v italském Montegranaro úžasné stříbrné medaile na Poháru mistryň evropských zemí (od
letoška zvaném ESF Premiere Cup), když ve skupině získal skalp 8 šampionů svých zemí, prohrál
jen s obhájkyněmi titulu, Eagles Praha, a vyhrál základní skupinu. Díky následné výhře nad
obávaným holandským mistrem se probojoval do přímého souboje o finále. V něm se naše
děvčata opět utkala s Eagles, kterým tentokráte nedala šanci a po jasné výhře 10:3, navíc
rozdílem po 5. směně, se v souboji o zlato střetla s italskou La Loggií. Tu již jednou porazila ve
skupině, tentokráte však byly Italky nad naše síly. Stříbro z PMEZ je však nejlepším dosavadním
výsledkem z evropských pohárů v historii našeho klubu! A do klubové sbírky přidala děvčata
v září i další úspěch, tentokrát český pohár pro vítěze Final Four. Na jeho zisk musela napnout
všechny síly: v semifinále jsme zdolali houževnatý SaBaT, který v té době bojoval o záchranu
v extralize. Ve finále jsme se pak utkali, jak jinak, s Eagles. Duel o Pohár ČSA jsme začali výborně
a ujali se vedení 4:1. Pak však krčské hráčky vyměnili nadhazovačku a po několika hitech
srovnaly. O vítězi se muselo rozhodovat v tie breaku a šťastnějšími byly před jásajícími
zaplněnými domácími tribunami nakonec naše hráčky. Inu, máme se nač těšit ve finále extraligy,
kde se oba týmy opět střetnou, tentokráte o titul Mistra ČR. Eagles si totiž v semifinále poradily
s Kunovicemi 3:0 na zápasy, stejně tak my jsme nepřipustili drama a rovněž vyhráli 3:0 na zápasy
nad Storms. První finálový duel Bohnice vs. Krč je na programu v sobotu 11. října. Tak
nezapomeňte chodit našim děvčatům na finálové zápasy fandit! Joudrs, olééé!

B – tým žen
Postup do finále 2. ligy nejkratším možným způsobem
Béčko si postup do finále 2. ligy vybojovalo o chvilku dřív, než Áčko. V posledním
dvojutkání základní části ligy přehrálo Dračice z Brna a zajistilo si tak celkové 2. místo
a postup do semifinále. V něm se opět během několika dní utkalo s Brňankami
a souboj o finále dokázalo vyhrát nejkratším možným způsobem, 3:0 na zápasy. Ty
však nebyly vůbec jednoduché, navíc jejich odehrání komplikoval déšť, který si s námi
v září opravdu hodně pohrál. Na Joudrs jsme od konce srpna během našich akcí
a turnajů téměř neustále sušili hřiště, nejinak tomu bylo i v semifinále s Dračicemi.
Snad se počasí na finále, jehož první díl se odehraje v sobotu 4.10. v Praze Libuši,
umoudří. Soupeřem nám bude ambiciózní tým Tempa, který již loni pomýšlel na
postup do extraligy. Nu, čeká nás pěkná podívaná, tak přijďte na tribunu!

Tak holky, už nám jen zbývá porazit Tempo,
a máme po sezóně!
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MLÁDEŽ
Bee ball: Varianta softballu pro nejmenší má čím dál větší oblibu
V rámci softballové soboty 20. září se na Joudrs rovněž uskutečnil turnaj dětí do 8 let
v Bee ballu. Ten se hraje bez rukavic a na 3 mety. Jde o letošní nový turnajový projekt,
jehož cílem je seznamovat předškoláky a děti z 1. - 3. tříd ZŠ s opravdu základními
pravidly softballu. Do Bohnic se sjelo neuvěřitelných 9 týmů z celé republiky včetně
našich dvou družstev. Byl to bezva pohled na snažící se prťata a na jejich fandící rodiče.
A nebylo vůbec důležité, kdo vyhrál, hlavní je to, že si všichni sobotní den na Joudrs
náramně užili a domů si každý odvezl opravdovou medaili.

Naše dva týmy na turnaji utvořili naši
nejmenší, členové týmu Mikro.

T ball: Na kontě máme už i první homeruny!
Rozmary zářijového počasí nejvíce odnesl náš nejmladší tým. Turnaj na Spektru byl
kvůli dešti a nehratelnosti hřiště bez náhrady zrušen, takže v září absolvovali T balláci
jen závěrečný turnaj 2. ligy v Havl.Brodě. Orange bez mnoha opor základní sestavy
obsadili 6. místo, Navy po velkém boji prohráli až v tie breaku souboj s Prasátky
z Trhových Svin o bronz. Za zmínku stojí 4 homeruny našich hráčů během turnaje,
z toho 3 zaznamenal Ondra Pavézka! Zřejmě slušnej oddíl . V konečné tabulce 2. ligy
obsadili Navy bronzový stupínek, Orange skončili hned za nimi na 4. místě.
Gratulujeme k úspěšné sezóně! Ta fakticky skončí až domácím turnajem Joudrs Cup 10
Mix, který se na Joudrs uskuteční 18. 10. Přijďte se na naše malé bojovníky podívat!

Pověste se ho vejš, ať se houpá!
Trenéři T ballu vyvěšují na clubhouse
novotou vonící plakát svého týmu.

Žákyně: I když jsme titul neobhájili, extraligu jsme vyhráli s přehledem
Oba naše týmy se nejdříve zúčastnily posledního extraligového kola v Řepích na
hřištích ZŠJW Storms. A narazily na sebe v semifinále, kdy nakonec Orange přehrály
Navy, aby ve finále bez problémů přehrály Trutnov. Navy pak ve vypjatém utkání o
bronz zdolaly Eagles. Tento turnaj již nic neřešil v postavení týmů v tabulce po základní
části, kterou s přehledem vyhrály Orange, Navy skončily těsně 3. za Eagles. Pro MČR,
které se hrálo na domácím hřišti, jsme pak z obou týmů vybrali ty nejzkušenější hráčky.
V semifinále, do kterého jsme díky postavení v tabulce postoupili přímo, jsme si
poradili 2:0 na zápasy s týmem Trutnova, stejně tak si nad Ostravou poradil náš
očekávaný soupeř, Eagles. Ve finále se čekala vyhrocená bitva jak na hřišti, tak
v hledišti. Děvčata vymóděná krásnými Renatinými mašlemi vstoupila po slavnostním
zahájení a hymně do utkání neohroženě a s chutí. Obrana byla jako vždy skvělá, ale
bohužel v útoku nás zradila pálka, nedařily se nám ani odpaly z tossu. Soupeř naopak
několik tossů ve čtvrté směně využil a získal náskok 2 bodů. V dohrávce zápasu se nám
podařilo snížit a stačil jeden slušný odpal, abychom vybojovali alespoň prodloužení.
Bohužel, nepodařilo se, soupeř byl nakonec šťastnějším. Ziskem stříbra jsme alespoň
zkompletovali celou medailovou sadu získanou v průběhu posledních 3 let.

Krása zepředu (stříbro) i zezadu
(Renatiny mašle). Zkrátka celý krásný
tým!

Kadetky: Na MČR jsme vybojovali bronzové medaile
I tým kadetek dohrával v září nejdříve svou extraligu. Ve Dvoře Králové jsme bohužel
prohráli jak s domácími, tak nečekaně vysoko i s Eagles, a i když jsme nakonec skončili
3., v konečné extraligové tabulce jsme o jediný bod klesli na stříbrnou příčku. A prohra
s Eagles v posledním kole jakoby předznamenala následně MČR, které se po 14 dnech
hrálo na SaBaTu. Jako druhý tým extraligy jsme do turnaje zasáhli až v semifinále, ve
kterém jsme podle očekávání narazili právě na Eagles, které si před tím snadno
poradily se SaBaTem 2:0 na zápasy. Bohužel stejně snadno pak i s námi. V úvodním
utkání jsme na začátku s krčskými děvčaty drželi krok, pak však přišla série chyb v poli
a především málo důrazná pálka, takže jsme jen obtížně „dělali“ body. Za hrozivého
stavu 1:10 jsme se ještě nadechli k obratu, ke kterému zavelela Julča krásným
odpalem, ale nakonec se nám podařilo výsledek zkorigovat jen na výsledných 5:11. Ani
druhý zápas hraný v nedělním ránu neměl bohužel jiný průběh a my jej prohráli 2:7.
Pak jsme si alespoň spravili chuť v souboji o bronz, který jsme vybojovali nad týmem
z Mladých Buků výhrou 7:1 a přispěli tak do klubové historie další cennou medailí.

Základy stavby super (zvlášť trenér uprostřed
ji pevně drží), ale kde je těch 10 zbývajících,
aby tuhle bezva pyramidu dokončily? Na
soupisce by se určitě našly .
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Žáci: Po slušné sezóně se chceme poprat o medaili z MČR

Jeník s Mařenkou by
medaile z pardubického
perníku našim klukům
jistě záviděli.

Oba týmy našich žáků odehrály své 4. ligové turnaje na domácím hřišti. Na áčku naši extraligisti vyhráli
2 utkání, díky čemuž se utkali o bronz, zde jim však Kostelec n.O. vrátil prohru ze skupiny. Druholigisti
pak na sousedním hřišti sice vyhráli pouze jediné utkání, ale diváky nadchl i souboj s Duhovkou Břeclav,
který byl velmi dramatický až do konce, byť se šťastným koncem pro jihomoravský tým. Poslední ligová
kola se nesla v podobném duchu. To extraligové nepřineslo našim barvám bohužel ani jedno vítězství.
A to druholigové v Pardubicích poznamenané deštěm se neslo v obdobném duchu, když se nám
nepodařilo boj o konečné předposlední místo, který rozhodoval tiebreak, bohužel také vyhrát. Teď už
se ale soustřeďujeme na MČR, kde bychom chtěli uhrát co nejlepší výsledek. V extralize jsme skončili
po základní části na 4. místě před Kunovicemi, se kterými se utkáme ve čtvrtfinále MČR.

Kadeti: Domácí turnaj mohl dopadnout líp, ale ještě není všem dnům konec

Adam Frolík si zjevně vzal
příklad z Helči Novotné
z Áčka žen. Tohle by nedal
ani J.- C. van Damme.

Předposlední extraligový turnaj odehrál náš tým na domácím hřišti, ale bohužel se mu moc nevyvedl.
Po úvodních prohrách se Spektrem i HavlBrodem se snažil ještě vykřesat jiskřičku naděje v pohledném
utkání s Ledenicemi. Těsná prohra nás však už před posledním utkáním odsoudila k poslednímu místu.
Nedělní duel s Mostem tak již nic neřešil, ale alespoň jsme si v něm spravili chuť a konečně okusili i
pocit vítězství. Zápasy o medaile se nakonec kvůli dešti ani nedohrály. Během turnaje se početné
domácí publikum snažilo našim chlapcům vlít do žil potřebnou sebedůvěru pro říjnový extraligový finiš.
Ve 3. lize hrané ve stejný termín a na stejném, tedy domácím hřišti, naše Béčko s mnoha žáky v sestavě
tradičně sbíralo především zkušenosti. I přesto mělo výborný start do turnaje, když porazilo jak Tempo,
tak Ostrov n.Ohří. Bohužel nám nevyšel poslední sobotní duel s ostravskou Katalpou, ani nedělní
souboj s Lednicí. A protože se, rovněž kvůli dešti, nemohly odehrát souboje o medaile, skončili naši
chlapci těsně pod stupni vítězů díky kolečku v základní skupině. V říjnu nás čeká MČR a na něm
můžeme ještě zabojovat a mnohé překvapit! V extraligové tabulce nám zatím patří průběžné 5. místo.

Muži
Poslední domácí zápas byl jako na houpačce. Čeká nás baráž?
Poslední
domácí zápas na domácím hřišti bohužel našim mužům nevyšel. A při tom měl tak
!
skvělý začátek! Na úvod naše chlapy nabudilo vystoupení fan klubu roztleskávaček, našich
Třepetalek, natolik, že se ujali vedení nad Chemií-Kotlářkou 9:0. Pak však soupeř začal
pozvolna ale jistě náš náskok stahovat vědom si zřejmě toho, že vyhrajeme-li my, máme jistý
postup o kategorii výše. I naši chlapci chtěli o postupu rozhodnout již v tomto utkání a za
„rozdílového“ stavu 14:4 se nechali soupeřem až příliš ukolébat. Ten najednou udeřil jak na
pálce, tak i na nadhozu. Změnou na prkně nám již pak prakticky nic nedovolil a užaslí diváci
jen nechápavě sledovali, jak na straně soupeře přibývají na tabuli body jeden za druhým, až
se konečný výsledek zastavil na stavu 14:22… Ale nic není ztraceno, teoreticky ještě stále
může náš tým postoupit do Pražské 1. třídy mužů přímo (musí zaváhat právě jeho poslední
soupeř, Chemie-Kotlářka), nebo se o postup porvat v baráži. Chlapi, vy to dáte, bo my vám
věříme!

Z posledního letošního vystoupení našich
Třepetalek byl vyjevený jak rozhodčí Jirka
Dostál, tak i chlapci z Kotlářky. Zato ti naši si
křepčení svých fanynek náramně užívali.

C – tým žen
Pohoda, klídek a sof’táček. Není nad to, zahrát si pro radost.

Malá generálka na velkou
událost. Gratulujeme, Hobbie!

Na 4. turnaji 3. ligy žen zaznamenala naše děvčata skvělý vstup do skupiny hrané v Radotíně.
Nejdříve porazila tým MFF Neratovice, aby následně deklasovala Mistrál 14:2. S přehledem jsme
tak vyhráli naši základní skupinu a probojovali se mezi 4 nejlepší celky turnaje, které si to rozdaly
o medaile druhý den v Sedlčanech. My jsme bohužel v našem semifinále nestačili na béčko
Eagles a v boji o bronz ani na béčko Tempa, ale celkové 4. místo v pelotonu tuctu zúčastněných
týmů je krásným úspěchem. Před závěrečným turnajem sezóny, který se odehraje v říjnu na
SaBaTu a v Radotíně, jsme v ligové tabulce mezi 13 týmy přesně uprostřed, a to jsme se
nezúčastnili turnaje v Merklíně. Zkrátka dobrá práce, děvčata!
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Co nás čeká?
Říjen – přijďte fandit našim ženám ve finále extraligy a 2. ligy! A kadeti a žáci hrají svá MČR.
A - tým: 4. 10. 11:00 III. semifinále EL (vs. Storms), na Joudrs
ženy
5. 10. 14:00 IV. možné semifinále EL (vs. Storms), na Joudrs
5. 10. 16:30 V. možné semifinále EL (vs. Storms), na Joudrs
11. 10. I. finále EL (vs. Eagles?), na Joudrs
12. 10. II. finále EL (vs. Eagles?), na Krči?
18. 10. III. finále EL (vs. Eagles?), na Joudrs
19. 10. IV. možné finále EL (vs. Eagles?), na Krči?
19. 10. V. možné finále EL (vs. Eagles?), na ???
B - tým: 4. 10. 14:30 I. finále II. ligy (vs. Tempo), na Tempu v Libuši
ženy
5. 10. 14:00 II. finále II. ligy (vs. Tempo), na Tempu v Libuši
11. 10. III. finále II. ligy (vs. Tempo), na Joudrs
12. 10. IV. možné finále II. ligy (vs. Tempo), na Joudrs
12. 10. V. možné finále II. ligy (vs. Tempo), na ???
C - tým: 4. - 5. 10. III. liga 5. turnaj, na SaBaTu v Troji, a v Radotíně
Muži: ??? II. tř. PPM (vs. Ekonom G), na ???
??? II. tř. PPM možná baráž (vs. ???), na ???

Kadetky:11. - 12. 10. Joudrs Cup 16 MIX, na Joudrs
Kadeti: 4. - 5. 10. EL 5. turnaj, na Spectru na Černém Mostě
4. - 5. 10. III. liga 5. turnaj, na Tempu v Libuši
11. - 12. 10. Joudrs Cup 16 MIX, na Joudrs
17. - 19. 10. Finálový turnaj (MČR), v Havl.Brodě
Žákyně: 4. 10. dvojzápas s žáky, zápas s rodiči, na Joudrs
Žáci:
4. 10. dvojzápas s žákyněmi, soustředění, na Joudrs
5. 10. soustředění, na Joudrs
10. - 12. 10. Finálový turnaj (MČR), na Spectru
T ball: 18. 10. Joudrs Cup 10 MIX, na Joudrs

Všichni: 28. listopadu Společenský večer Joudrs, v KD Ládví

Charita
Uspořádali jsme dvě softballová odpoledne pro klienty PN Bohnice

Kostel sv. Václava je dominantou PN
Bohnice, ale její areál skýtá celou
řadu nádherných zákoutí. Park,
farma, divadlo. To vše zde najdete.
Tak přijďte pobejt!

Činnost našeho klubu, to není jen trénování a zápasy. Snažíme se působit i v oblasti veřejného
života a vykonávat smysluplnou činnost i mimo hřiště. A tak jsme tyto naše aktivity po úspěšné
jarní „Akci J“, kdy jsme vyčistili les v okolí hřiště od odpadků, „rozjeli“ spolupráci s psychiatrickou
nemocnicí (dříve nazývanou léčebnou) Bohnice. Po již tradiční účasti na její akci Babí léto jsme
spolu se zástupci PN zorganizovali softballové odpoledne pro klientky léčící se zde z různých
závislostí. Podle jejich ohlasů se jim trénink softballových dovedností uspořádaný pro ně přímo
v léčebně velmi líbil. Pár dní nato jsme podobnou akci připravili i pro mladé pacienty PN, a to již
přímo u nás na Joudrs a za účasti zástupců téměř všech našich týmů. A opět s velkým ohlasem
dětí a mládeže, klientů PN. Je vidět, že podobné akce, které jsou třeba v softballové komunitě
v USA součástí např. velkých mládežnických turnajů a velmi sledované médii, umíme uspořádat
i u nás v Praze 8. Velký dík za jejich organizaci patří Zdeňkovi Machovi a týmu kadetů.

Ze života klubu
Během září jsme byli vidět na opravdu mnoha akcích pro veřejnost
V
! září jsme se zúčastnili hned několika akcí, jejichž cílem bylo představit občanům nejen
Prahy 8 Joudrs a softball. Byli jsme vidět hned 2x před OC Krakov (Návrat do školy a Kdo
si hraje, nezlobí), v OC Harfa na Harfandění, na festivalu Babí léto v PN Bohnice či na
Kobyliském náměstí při akci Zažít město jinak – Kobylisení. Ale uspořádali jsme i vlastní
aktivity v našem areálu: Sportovní den pro seniory a již tradiční turnaj pro veřejnost,
který byl součástí projektu MČ Praha 8 Sportuje celá Praha 8. A v rámci Měsíce náborů
pořádaném Magistrátem hl. města Prahy jsme uspořádali tři ukázkové tréninky softballu
a 2 tréninky prezentující cvičení v našem týmu Mikro. Navíc jsme založili 2 zcela nové
kroužky T ballu na dalších dvou základních školách. O aktivitách uspořádaných pro
klienty PN Bohnice již byla řeč v předchozím článku. Byl to docela „záhul“, zvládnout vše
během jednoho měsíce, ale podle ohlasů jsme to zvládli ke spokojenosti všech
zúčastněných. Díky všem Joudrsákům, kteří se na akcích podíleli!

Již po páté se u nás sešli příznivci softballu na
turnaji pro veřejnost projektu Sportuje celá
Praha 8. Sedm týmů, tedy téměř stovka
účastníků. Inu, softball na Osmičce táhne.

