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ČERVEN
Aktualita
Přijďte fandit našim děvčatům na Pohár vítězů poháru, 17. - 22. srpna na Joudrs
Pohár vítězů poháru žen, který pořádáme 17. – 22. srpna, se kvapem blíží. Ve středu 10. června
proběhla v zaplněném clubhouse prezentace organizačního zabezpečení turnaje, na které se
všichni přítomní dozvěděli mnoho podrobností z pořadatelského zákulisí. Potěšitelné bylo, že
přibyli další dobrovolníci a že vše běží podle plánu. Už teď se diváci mohou těšit nejen na 13
předních evropských týmů, ale také na bohatý doprovodný program. Připraveny jsou nejen
tradiční aktivity, jako charitativní Každý hit pomáhá či stánek s turnajovými suvenýry, ale také
soutěže o dárky a hráčské kartičky děvčat z našeho Áčka. A třeba na nich objevíte i nové tváře,
trenér Tomáš Kusý tajemně naznačoval možné překvapení na soupisce . Pro děti bude
k dispozici skákací hrad i dětský koutek, ve kterém budou probíhat soutěže o ceny. Zahajovací
ceremoniál se uskuteční v pondělí 17. června od 20:00, hned po něm odehrají naše děvčata svůj
úvodní zápas a to proti soupeři nejtěžšímu, italskému Fiorini Forli. Vyvrcholením budou sobotní
souboje o medaile a my věříme, že se náš tým objeví v tom posledním od 18:00, ve kterém půjde
o zlato. PVP 2015 si nemůže nechat ujít žádný správný člen, fanoušek, rodič či přítel našeho
klubu. Volné vstupenky najdete v prázdninových číslech měsíčníku Osmička i na konci tohoto
Buletinu, nebo jsou pro Joudrsáky k dispozici na baru v clubhouse. Pro rodiče hráček, členy
realizačního týmu klubu, členy S.O.F.T. a členy Síně slávy budou vyhrazena místa na tribuně kryté
plachtou! Choďme fandit našim děvčatům během celého turnaje a vytvořme jim tradiční bouřlivé
oranžové prostředí. Ony se nám zato jistě odmění skvělými výkony. Joudrs, oléé!!

Oficiální stránky turnaje
www.softballcup.com
budou spuštěny v nejbližších
dnech.

A - tým žen
I v červnu na vítězné vlně, s jedinou těsnou prohrou z 10 utkání vévodíme tabulce

V týmu panuje velká
spokojenost: extraligovou
tabulku vedeme s 4 body
náskoku na Eagles a
s impozantním skóre 208:58.

Nejdříve jsme na hřištích soupeřů bez problémů porazili Kotlářku (4:0 a 11:2) a pak Kunovice 6:0
a 5:2. Ve čtvrtek 11.6. na Joudrs zakončovalo dvojutkání s Čechií ukázkový trénink pro veřejnost
a i pro nás byly oba zápasy spíše tréninkem: 12:0 a 12:8. Teprve závěrečný víkend před prázdninami
nás na domácím hřišti trochu prověřil: v sobotu se Ledenice s reprezentační nadhazovačkou Verčou
Peckovou sice snažily, ale my nedovolili soupeřkám ani bod: 7:0, 12:0. Eva Rendlová v druhém duelu
odházela perfect game a stává se naší stabilní nadhazovačkou, k tomu přidala i homerun. V neděli
jsme, letos teprve podruhé, prohráli, tentokrát se Storms. První duel jsme získali v poměru 6:3. V tom
druhém jsme v dohrávce mocně dotahovali vedení soupeře, ale nepodařilo se nám stáhnout běžce
z 3. a 2. mety, což znamenalo těsnou prohru 5:6. Fanoušci zaznamenali opět řadu změn v sestavě i na
postech: v Áčkovém dresu se představily juniorky a jako kauč na 3. metě Anička Lemberková výborně
zastoupila Tomáše Kusého, tč. plnícího si své povinnosti u reprezentačního týmu mužů. Na prázdniny
jsme tak vyrazili jako lídr extraligové tabulky. Ale ani v létě děvčata odpočívat nebudou: 7 z nich čeká
ME žen v Holandsku a o prvním srpnovém víkendu pak 2. turnaj Poháru ČSA. Vrcholem nejen jejich,
ale celého klubu, pak bude PVP. Věříme, že tribuny budou praskat pod náporem Joudrsáků, kteří
poženou děvčata za medailí nejcennější!

Muži
Zdárně směřujeme k postupu do 2. ligy
Chlapáci měli i v červnu nabitý program. Přes týden zápasy Pražského přeboru, kde jsme v 1. třídě
dosáhli 3 výher a 1 prohry, a v 2. třídě dokonce bez prohry s bilancí 3:0 (všechny zápasy jsme
vyhráli o bod ). O víkendech nejdříve 3. turnaj 3. Ligy v Kostelci n.O., kde jsme sice vyhráli jen
jediný z 4 zápasů, a to nad Sezimovým Ústím, naším hlavním rivalem o postup do 2. ligy. Ten by
nám snad už neměl uniknout, v tabulce máme před Sezimáky náskok 7 bodů a do závěru sezóny
zbývají 2 turnaje. Na konci června jsme si ještě s chutí zahráli na dalším turnaji Interpoháru,
tentokrát v Chomutově, a moc jsme si jej užili a ještě vybojovali pěkné 4. místo. Teď budeme jen
Soupeř: „Tady někde je ten zakopaný
relaxovat a sbírat síly do podzimních bojů.
pes, kvůli kterému jsme prohráli“.
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B - tým žen
Play off na dosah
Béčko absolvovalo v červnu tři dvojutkání, ve kterých vybojovalo pozitivní bilanci 4:2. Nejprve si
odskočilo do Radotína, odkud přivezlo dvě bezproblémové výhry (17:7, 18:3). Poslední hrací
předprázdninový víkend se děvčata představila na domácím hřišti a proti těžkým soupeřům.
V sobotu nejprve těsně prohrála úvodní souboj s Mladými Buky 7:8, aby vzápětí stejného soupeře
zdolala 10:7. V neděli jsme nastoupili proti lídrovi druholigové tabulky, trojskému SaBaTu, který se
moc touží vrátit mezi extraligovou elitu, kam svými výkony jistě patří. V prvním zápase nám to
předvedl výhrou 7:0, v tom druhém jsme ale zabrali zase my a vybojovali těsné, ale o to cennější
vítězství 5:4. V celkové průběžné tabulce si s dosavadním poměrem 13 výher a 6 proher držíme na
stříbrné příčce dvoubodový náskok před svými pronásledovateli, na SaBaT ztrácíme 4 body. Ale play
off by nás už minout nemělo. Dobře na něj potrénujeme i během prázdnin. Ať již v řadách juniorské
reprezentace, na Super Cupu juniorek v Ostravě, nebo na dalším kole juniorské extraligy. A na
podzim zaútočíme na příčky nejvyšší!

Joudrsačky v juniorském
nároďáku, Julča Coufalová, Míša
Poláková, Jana Furková, Verča
Klimplová a dvorská Polda
Výborná (hostující v Áčku) se už
těší na MS v USA.

C - tým žen
Princezny na sebe mohou být pyšné, v Krasomilině Hluboké se podělily o zlato

Děvčata si umí užívat i mimo
hřiště: opékání buřtů, country
i výlet na hrad. Zlatý poklad
však na ně čekal ve finále.

Třetí kolo 3. Ligy žen se hrálo na jihu Čech, v Ledenicích a Hluboké n. Vltavou. My jsme odehráli
základní skupinu v krásném hlubockém areálu, s výhledem na místní pohádkový zámek. Pohádkový byl
i náš vstup do turnaje, s přehledem jsme deklasovali domácí celek a pak si vyšlápli i na béčko SaBaTu.
Po 2 výhrách a vítězství ve skupině jsme ještě týž den večer na stejném místě v prvním zápase play off
suverénně vyprovodili ze hřiště Kladno. V neděli jsme tak hráli o medaile, a to již v ledenické Žraločí
zátoce. V semifinále jsme přehráli béčko Eagles a postoupili do boje o zlato! Tento souboj s Trutnovem
se již bohužel nedohrál. Ve 3. směně za stavu 1:0 pro nás, když jsme při 1 autu obsadili 2. a 3. metu,
dorazila průtrž mračen a my džentlmensky přistoupili na návrh soupeřek a podělili se o 1. místo.
V průběžné tabulce držíme bronzový stupínek a do konce sezóny zbývají 2 turnaje.

Juniorky
Udrželi jsme postupovou pozici do Final Four
Třetí extraligové kolo přivítal krčský areál, kde se za parného letního počasí sešla kompletní
!desítka účastníků. Naše skupina byla dost silná, a jestli jsme chtěli opět pomýšlet na solidní
umístění, nesměli jsme zaváhat s papírově slabšími týmy. Na úvod to byly Ledenice, které nás
překvapivě potrápily, přesto jsme nakonec utkání dovedli do vítězného konce. Obdobné to
bylo v následujícím duelu s Mladými Buky, které jsme rovněž vyhráli až po boji. Poslední
sobotní souboj s Kunovicemi zhatil déšť, a tak jsme jej dohrávali až další den. Rozpis se musel
upravovat a pro nás to znamenalo hrát ráno již od 8:00. Brzké vstávání naštěstí náš výkon proti
Dvoru nijak neovlivnilo, hráli jsme pěkný softball, i když to podle výsledku 1:6 tak nevypadá.
Odehráli jsme 6 směn a hned vzápětí nastoupili, opět k 6 směnovému duelu, v přeloženém
zápase proti Šnečicím. Soupeř sice přijel v omlazeném složení s několika kadetkami, ale na
jeho hře to nebylo příliš znát a od začátku se ujal vedení. My sice v závěru dotáhli na rozdíl
jediného bodu, ale Moravanky už si vítězství vzít nenechaly. V souboji o konečné 5. místo jsme
na Storms vlétli hned z úvodu a i díky 2 bodovému homerunu Julči Coufalové a skvělému
výkonu Niki Brdkové na prkně, výpomoci z mladších kadetek, jsme nakonec zaslouženě slavili
výraznou výhru 11:1. V celkové tabulce jsme udrželi na 4. příčce 3 bodový náskok před
Dvorem a jsme jen 2 body za třetím SaBaTem. Čeká nás poslední kolo v srpnu v Ostravě, a když
se nic nepředvídaného nestane, tak bychom měli v poklidu splnit svůj sezónní cíl, a to skončit
do 6. místa a vybojovat tak extraligovou příslušnost i pro příští rok. Ale věříme, že závěr sezóny
bude ještě veselejší, účast mezi 4 nejlepšími na Final Four je na dohled…

Léňa: hlavně nezapomenout na
selfíčko pro Rosťu!
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Junioři
Naděje na udržení extraligové příslušnosti stále žije
Třetí, tedy předposlední extraligové kolo absolvovali i junioři. Dostaveníčko si desítka týmů dala
v Havl.Brodě a Pardubicích. Naši chlapci si v pardubické Krtkově aréně na úvod neporadili se
Spektrem. Následně nestačili ani na favorizované Chomutov a Most. Teprve s havlbrodským
béčkem to byl vyrovnaný duel, který jsme však prohráli o jediný bod. Následující den nás čekal
záverečný zápas o umístění se Sezimovým Ústím, soupeř jej však skrečoval… a tak jsme si
odvezli 9. příčku a v celkové tabulce se dělíme o 7. místo právě s naším posledním soupeřem, se
kterým jsme nemohli změřit síly. Na 6. pozici zaručující extraligu i pro příští rok, kterou drží
ostravská Katalpa, ztrácíme už 6 bodů. Ale čeká nás ještě jedno kolo a zázraky se přece dějí .

Jirka Pokorný hrává pravidelně i za
muže. Pomůže mu to k účasti na ME
juniorů v Mostu?

Reprezentace
Joudrsáci v národních dresech pomáhají vydobýt slávu českému softballu
Po mužích na MS v Kanadě se rovněž koncem června pustila do bojů na ME v Nuoru na Sardinii i
reprezentace kadetek vedená headkoučkou Evou Rendlovou a v sestavě s Áďou Šimůnkovou a Kačkou
Růžičkovou. Ve skupině už děvčata porazila všechny hlavní soupeře a mají již nyní jistou medaili. Z jakého
kovu bude, se dozvíme v sobotu 4. července.
Ženy: Téra Jakešová, Helča Novotná, Dina „Dýně“ Pfeiferová, Denisa „Drnda“ Podzimková, Mája
Polmanová, Eva Rendlová, Lucka „Zapp“ Zappová. Head coach Tomáš Kusý
Muži: head coach Tomáš Kusý právě bojuje s národním týmem v kanadském Saskatoonu o historicky
nejlepší umístění ČR na světovém šampionátu. Týmu už se podařilo probojovat do play off.
Juniorky: Julča Coufalová, Jana Furková, Verča Klimplová, Míša Poláková a dvorská Polda Výborná
hostující v ženském Áčku Joudrs. Asistenti trenéra Dan Tobola a Eva „Erik“ Rychtaříková, technická
vedoucí Dagmar „Šáda“ Fuchsová
Junioři: Jirka Pokorný

Co nás čeká?
Prázdniny – pro nás budou opět softballové: šampionáty, soustředění a především PVP žen na Joudrs
Ženy A: 1. - 2. 8. Pohár ČSA, 2. turnaj, v Ostravě
17. - 22. 8. Pohár vítězů Poháru, na Joudrs
29. 8. EL (vs. Tempo), na Tempu v Libuši
30. 8. EL (vs. Eagles), v Krči
Ženy B: 29. 8. II. liga (vs. PV Praha), na Joudrs
30 8. II. liga (vs. Dračice), v Brně
Juniorky: 6. - 11. 7. Super Cup, v Ostravě
22. - 23. 8. EL, 4. turnaj, v Ostravě
Kadetky: 20. - 27. 7. soustředění, v Holandsku
24. - 26. 8. soustředění, na Joudrs
28. - 30. 8. Joudrs Cup 17, na Joudrs
Žákyně: 10. - 16. 8. EMRYT, Collecchio, ITA (žákyně ml.)
24. - 28. 8. soustředění, na Joudrs

Muži:
Junioři:
Kadeti:
Žáci:

29. - 30. 8. soustředění, na Joudrs
1. - 2. 8. EL, 4. turnaj, v Chomutově
28. 6. - 5. 7. soustředění, v Dánsku
28. 6. - 5. 7. soustředění, v Dánsku
23. - 27. 8. soustředění, na Joudrs
T ball: 18. - 25. 7. soustředění, v Ledenicích (Orange a Navy)
3. - 9. 8. soustředění, v Sedlčanech (Grey a Royal)
Mikro: 13. - 17. 7. příměstský tábor I., na Joudrs
27. - 31. 7. příměstský tábor II., na Joudrs
Všichni: 17. - 22. 8. PVP - pořádání a fandění, na Joudrs

Šampionáty

Poháry

Ženy: 20. - 25. 7. Mistrovství Evropy, Rosmalen, HOL
Muži: 26. 6. - 5. 7. Mistrovství světa, Saskatoon, KAN
Juniorky: 9. - 16. 8. Mistrovství světa, Oklahoma City, USA
Junioři: 13. - 18. 7. Mistrovství Evropy, Most, CZE
Kadetky: 29. 6. - 4. 7. Mistrovství Evropy, Nuoro, ITA

Ženy: 17. - 22. 8. Pohár vítězů poháru (PVP), Joudrs, CZE
Juniorky: 8. - 11. 7. Super Cup, Ostrava, CZE
Žákyně: 10. - 16. 8. EMRYT, Collecchio, ITA

Little League Softball (dívky), kvalifikace evropsko – afrického regionu
Senior League (14 – 17 let):
Little League (12 – 13 let):

13. - 17. 7. Caronno Pertusella, ITA
27. - 31. 7. Kutno, POL
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Little League
Žákyňský výběr regionu Prahy a Severních Čech bude bojovat v Kutně o USA

Výběr regionu Prahy a Severních
Čech jede do Polska hájit české barvy
pod názvem Little League Prague.

Ve věkové kategorii Little League (žákyně ročníků 2002 – 2003) se výběru Prahy a Severních
Čech podařilo pod vedením Joudrs koučů Petra Pospěcha a Renaty Polákové zvítězit začátkem
června v národní kvalifikaci konané v Havl. Brodě. V souboji s výběrem regionu Východní
Čechy a Severní Morava hraném na 2 vítězná utkání nedal soupeřům šanci a v úmorném
vedru si po 2 jasných výhrách (9:1, 9:2) zajistil postup na evropsko-africkou kvalifikaci
v polském Kutně. Týmu, ve kterém náš klub zastupují Giuli Auricchio, Eliška Gottwaldová,
Terka Haspeklová, Lucka Jungová, Klárka Pospěchová, Eva Staňková, Hanka Vazačová a Zuzka
Zdráhalová, bylo v rámci přípravy umožněno zúčastnit se 3. kola 2. Ligy kadetek hraném na
Joudrs, ve kterém děvčata předváděla krásný softball a po zásluze turnaj vyšší věkové
kategorie vyhrála. Když jim tato forma vydrží až do Polska, budou zde mít velkou šanci
podruhé v řadě vybojovat účast na celosvětovém finále v americkém Portlandu. To jejich
starší spoluhráčky v kategorii Junior League (ročníky 2000 – 2002) hrající proti stejnému
regionu bohužel skončily už v národní kvalifikaci. I když zvítězily v prvním zápase, v dalších
dvou vysoko prohrály a do italského Caronno Pertusella se tak na kvalifikaci o USA nepodívají.
Naopak na stejné místo pojede český výběr kategorie Senior League (ročníky 1998 – 2001),
který národní kvalifikaci absolvovat nemusel. V jeho dresech se o Ameriku poperou i naše
Aneta Šimůnková a Míša Otáhalová, jedním z kaučů je sedlčanský Petr Mindžak, tč. trenér
našich mladších kadetek. Držíme všem v soubojích o celosvětové finále palce!

T ball
Zlatý SuperCup dopadl pro naše barvy skvěle!
Vrcholem jarní části sezóny byl dozajista zlatý SuperCup, do kterého se náš výběr musel
nejdříve kvalifikovat z regionálního stříbrného poháru. Mezinárodní finále na Tempu, které je
právem považováno za největší a nejkvalitnější turnaj této kategorie v Evropě, se zúčastnilo 24
celků včetně 8 zahraničních. Joudrsáci „jeli“ ve skupině podle plánu: porazili Wolfs Domažlice
i neznámé Maďary, s Klasikem Frýdek Místek uhráli cennou remízu, podle předpokladu
prohráli s Třebíčí, ale vítězstvím nad Litvou jsme se probojovali do play off mezi nejlepších
8 týmů. Zde jsme ve čtvrtfinále narazili na Tempo, uštědřili domácím porážku 10:4 a byli ve
čtvrtfinále. I v něm jsme proti Pipas Brno bojovali až do konce, bohužel v dohrávce jsme
prohráli o jediný bod. Přesto jsme ze hřiště odcházeli díky předvedeným zákrokům v poli velmi
spokojeni. Poslední utkání, souboj o konečné 5. místo s Barcelonou, se nesl ve velmi přátelské
atmosféře, a i když jsme jej nakonec v dohrávce prohráli o 2 bodíky, s konečným umístěním
jsme byli nadmíru spokojeni. Mezitím jsme absolvovali i Masters, dovednostní soutěže
započítávané do celkového pořadí. Bohužel jsme zde nezopakovali výkony z regionální
kvalifikace, ale celkové 9. místo na SuperCupu 2015 je pro náš klub mimořádným úspěchem!
Není pak divu, že jsme v dokumentu z tohoto turnaje dávali ČT na rozdíl od jiných rozhovor
hned 2x . Tak trochu ve stínu tempařského megaturnaje pak zůstalo 4. kolo obou lig. Ale ani
v nich se naše týmy rozhodně neztratily: v extralize Orange vybojovali v Kostelci n.O. bronz
a uchovávají si naději i na lepší, než dosavadní 3. místo v celkové tabulce. Navy je kopírují ve
2. Lize: stejným umístěním v Řepích si i oni drží bronzovou příčku v tabulce. Grey si z turnaje
odnesl cenné vítězství nad HavlBrodem a jen díky horšímu skóre nepostoupil ze skupiny, Royal
získával další potřebné zkušenosti. Všechny naše týmy uvidíte v dalším ligovém kole na Joudrs,
tak si už teď zapište do diářů sobotu 12. září a přijďte fandit!.

Jsme na výkony našich nejmenších hráčů
ze zlatého SuperCupu velmi hrdí a není
divu, že si náš tým vybírala často i kamera
České televize. Téměř hodinový sestřih
z turnaje najdete na internetu v jejím
archívu.

Joudrs slowpitchová liga
Karlínský gang po dlouhé době prohrál zápas, Ligu však nadále vede s přehledem
Joudrs slowpitchová liga pokračovala dalším kolem za příjemného letního počasí, které zřejmě spolu
s večerním televizním fotbalem způsobilo hráčskou destrukci v některých týmech. Plný počet bodů
v tomto kole si připsali BLACKOUT, PINK a ROYAL, který především díky posilám v sestavě dokázal
porazit zatím suverénní KARLÍNSKÝ GANG. Bez vítězství tentokrát skončil oslabený GYMŠPIT, KOBRY
a nejhorší tým ligy S.O.F.T. Konečně se také podařilo dohrát zápas 5. kola mezi BLACKOUT a ROYAL.
Dramatický zápas skončil vítězstvím týmu ROYAL 7:5.
-převzato z webu Joudrs-
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Kadetky
Ve 3. kole Extraligy jsme zabrali a v tabulce se dostali soupeřům na dostřel
Poslední extraligové kolo před prázdninami hostil Trutnov a my, jestli jsme nechtěli ztratit
šance na udržení se v extralize, museli jsme již slušně bodovat. Bohužel, oba sobotní zápasy se
nám vůbec nevydařily. Jak s Eagles, tak s domácím HSM, jsme darovali až příliš met zdarma a
ani v poli jsme nehráli bez chyb, nepodržela nás ani pálka. Deštivé podkrkonošské počasí se
naštěstí neodrazilo na naší náladě. V neděli jsme najednou byli jako vyměnění, což v úvodním
utkání dne odneslo Tempo, i díky super výkonu Niki Brdkové na prkně. Nedostali jsme ani bod
a sami Lištičkám nasázeli sedmičku. Před posledním utkání skupiny proti Dvoru jsme už měli
jistý souboj o bronz, a tak jsme proti dvorským různě měnili sestavu a děvčata si zahrála na
postech, na kterých normálně nehrají. Výsledek tomu odpovídal, ale my se soustředili již na
náš poslední zápas, opět proti domácímu Trutnovu. Tomu jsme v dost vypjatém duelu vrátili
porážku a vítězstvím o jediný bod vybojovali nejen bronzové medaile, ale především tolik
potřebné body do ligové tabulky. Při pohledu na ni je nám hned veseleji a věříme, že ve
zbývajících 2 kolech vyválčíme body zajišťující nám extraligu i pro příští rok. Mladší kadetky
odehrály toto kolo své 2. Ligy na domácích hřištích. Ve skupině si poradily s Kunovicemi i
oslabenou Plzní, porazil nás jen SaBaT. To nám ale nevadilo, protože v neděli jsme bojovali o
medaile. V semifinále proti Ostravě jsme však tahali za kratší konec my a zápas prohráli.
Bohužel nejinak tomu bylo i v zápase o bronz, kdy jsme ani napodruhé neporazili děvčata
z Troje a obsadili tak nepopulární 4. příčku. Přesto se Joudrsačky z vítězství v turnaji radovaly,
a to 7 žákyní starších, které se na turnaji představily v dresech vítězného Little League Major,
žákyňského výběru Prahy. Gratulujeme!

Kadetky starší vybojovaly v Trutnově
bronz a jsou jen krůček k zachování
extraligové příslušnosti.
Kadetky mladší na domácím hřišti
nakonec na medaili nedosáhly.

Kadeti
V Extralize máme 4. místa asi předplacená 
Náš tým se pokusil v Břeclavi zabojovat o průběžnou bronzovou příčku v celkové tabulce. Po
úvodní výhře nad Lednicí se zdálo být vše na dobré cestě, pak však přišla až příliš krutá
porážka od břeclavských, kteří se na domácím hřišti nečekaně vyhecovali a zamíchali kartami.
Porazili pak totiž také Most, se kterým jsme se nakonec v neděli potkali hned 2x. Ještě před
tím si na nás smlsli i havlbrodští Hroši. První duel s mosteckými Painbusters tak už nic neřešil,
oba týmy se spíše soustřeďovaly na závěrečný zápas o konečné 3. místo. Ani v něm jsme Most
porazit nedokázali a 4. příčka z turnaje znamená stejnou pozici i v tabulce se ztrátou 4 bodů na
Břeclav. Na soustředění v Dánsku však pořádně potrénujeme a na podzim ještě všem
ukážeme!

Kadeti a žáci po příjezdu do místa
soustředění v Dánsku. Velkommen
til Kongeriget Danmark!

Žáci
Domácí šohaje jsme na Mlatevni porazit nedokázali. Na Spectru byla potopa.
Třetím turnajem pokračovaly také ligy žáků. Na to extraligové cestovali naši chlapci až do
dalekých Kunovic. Na zdejší Mlatevňi si nejdříve poradili s Klackaři z Kostelce, pak však
nestačili na havlbrodské Hrochy a o bod podlehli i domácím Šnekům. V neděli jsme prohráli
v posledním duelu ve skupině s Mostem a v zápase o konečné 3. místo ani napodruhé
nepochodili proti Kunovjanům, tentokráte byla prohra však mnohem výraznější, 0:8. V tabulce
jsme klesli na 4. pozici, ztrácíme bod právě na naše poslední přemožitele z Kunovic. Do konce
základní části však zbývají ještě 2 kola, takže máme šanci se na třetí příčku vrátit.
Druholigového turnaje na Černém Mostě se zúčastnily hned 2 naše týmy: nově Céčko
vytvořené z žáků a 4 T-ballistů, které předvedlo nadočekávání slušné výkony. V prvním zápase
sice prohrálo s domácím Spektrem, druhý duel jej svedl proti spoluhráčům z Béčka, kterým
bylo více než zdatným soupeřem a v bratrovražedném souboj prohrálo až po boji 6:10. Pak si
Céčko připsalo cennou výhru nad béčkem HavlBrodu a v posledním utkání podlehlo
Pardubicím. Naše Béčko si ze Spektra odvezlo vyrovnanou bilanci 2:2, dokázalo zvítězit nad
Pardubicemi a prohrát s domácími. A to bylo z víkendu vše: díky přívalovému dešti se hřiště
proměnilo v jezero a turnaj byl ukončen. Týmy tak byly hodnoceny podle výsledků ze
základních skupin a skončily na dělených místech: Béčko se podělilo o 5. a Céčko o 9. místo.
Pak už se všichni těšili do Dánska, kam koncem června vyrazili spolu s kadety na své druhé
soustředění v této softballu zaslíbené zemi.

V 2. Lize kadetů už se naši žáci
začínají soupeřům výsledkově
vyrovnávat.

Béčko a Céčko v bratrovražedném
boji na 2. Lize žáků. Zatím je hřiště
ještě suché…
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Žákyně
S předstihem jsme si zajistili celkovou první příčku v extraligové tabulce
Předposlední kolo obou žákyňských lig se konalo na Joudrs a oba naše týmy se samozřejmě
chtěly před početnými fanoušky předvést. Extraligové starší žákyně, i bez 5 hráček základní
sestavy, začaly ve skupině výborně, porazily v úvodních duelech jak SaBaT (8:1), tak Eagles
(7:4). Poslední souboj dne musel být kvůli dešti přeložen až na neděli. To už jsme věděli, že
nám stačí vyhrát jeden ze dvou, a budeme ve finále. Bohužel, ani zápas s Ostravou (3:7)
a především přeložené utkání s Trutnovem (4:6), se nám nepovedly, i když se soupeři museli
o svá vítězství bát až do konce. S trutnovskými stačilo na naplněné mety v dohrávce lépe trefit
spodní toss... V zápase o bronz jsme zopakovali bezchybný výkon proti SaBaTu a před
závěrečným kolem si s předstihem zajistili celkové prvenství v extraligové tabulce. Mladší
žákyně odehrály v sobotu 4 utkání, bohužel proti favoritům ze Storms a i týmu Dvora se jim
výsledkově příliš nevedlo. Velmi dramatické však bylo utkání proti Kunovicím, které Šnečice při
vyrovnaném stavu rozhodly až v dohrávce běženým homerunem. Poslední utkání dne se
zkušeným Chomutovem nás zastihlo již v útlumu a soupeř s námi neměl příliš práce. A tak
druhý den promluvili trenéři děvčatům do duše. Výsledkem bylo vítězství v jediném utkání dne
nad Merklínem, když jsme zápas otočili až v závěru, o to byla naše výhra cennější. V
druholigové tabulce si držíme pěkné 4. místo.

Žákyním starším předal pohár
za 3. místo Honzík Katz, velký talent
Joudrs (nahoře). Žákyně mladší si
užívaly i bez poháru.

Klub
Červnové akce pro veřejnost se vydařily

Naše turnaje pro veřejnost jsou
tradičně oblíbené a pyšní se vždy
velkou účastí amatérských týmů.

Školačky se při exhibici pustily do
A týmu žen naplno a bez respektu.

V rámci PVP 2015 jsme v červnu připravili 4 doprovodné
softballové akce pro veřejnost: turnaje PRAHA 8 HRAJE
SOFTBALL se zúčastnilo 7 týmů, zvítězilo družstvo Black
psi. Na ukázkový trénink pod názvem ZKUS SI SOFTBALL SE
SVÝM RODIČEM dorazilo na tucet malých sportovců, kteří
si se svými rodiči zahráli i cvičné utkání. FINÁLE
T-BALLOVÉ ŠKOLNÍ LIGY PRAHY 8 vyhrála v obou věkových
kategoriích „domácí“ ZŠ Dolákova a finalistky kategorie
starší dívky si pak užily i exhibiční zápas proti Áčku našich
žen a následnou autogramiádu. ODPOLEDNE PLNÉ
ZÁBAVY, dětský den pro nejmenší caparty, nám
nepřekazilo ani lehké krupobití, jen jsme se přesunuli do
tělocvičen a s chutí si zasportovali i tam. Účastníci všech
akcí obdrželi zdarma vstupenky na srpnový Pohár vítězů
poháru žen a doufáme, že přijdou naše děvčata podpořit.
Vstupenku na PVP 2015 věnujeme tímto i vám, věrným
čtenářům našeho Buletinu !

Odpaliště se stativem bylo nejvytíženějším
stanovištěm na Odpoledni plném zábavy.

Do ukázkového tréninku se s chutí
zapojili i rodiče.

