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KVĚTEN
Aktualita
Pozvánka na prezentaci k PVP žen 2015, středa 10. 6. 2015 od 19:30 v clubhousu
Jak jistě víte, ve dnech 17. – 22. srpna pořádáme v našem areálu Pohár vítězů poháru v softballu žen,
na kterém bude hrát samozřejmě i náš A-tým žen. K tomu, abychom opět uspěli coby výborný
pořadatel prestižního turnaje vrcholné evropské úrovně, je mimo jiné zapotřebí dobré organizace
a dostatečného množství dobrovolníků. V tuto chvíli máme již velké množství sekcí dobrovolníky
pokryté, ale stále ještě některé sekce pokrýt chybí. Jedná se např. o pomoc při obsluze v bufetu a na
VIP tribuně, o komentování a fotografování zápasů, nebo o sponzorský příspěvek na finanční dokrytí
nákladů na turnaj. Detaily vám budou představeny na prezentační schůzce k PVP 2015, která
proběhne ve středu 10. 6. 2015 od 19:30 v clubhousu. Schůzka je určená všem členům, rodičům,
fanouškům a přátelům klubu, kteří se chtějí o organizaci PVP žen 2015 dozvědět více a především
těm, kteří nám s pořádáním turnaje chtějí pomoci. Věříme, že vás na prezentaci dorazí mnoho
a těšíme se na vás!

A - tým žen
Pokračujeme ve skvělých extraligových výkonech, ze 14 zápasů jediná prohra

Šopaholici se mohou s našimi
děvčaty setkat každý den v OC
Krakov.

Naše Áčko pokračovalo i v květnu skvělými výkony. Na závěr klubové exhibice na Den osvobození
pokořilo Storms (8:1, 5:1), když druhý duel ozdobila Eva Rendlová 3 bodovým homerunem. Proti
Ledenicím se na našem výkonu nepodepsal ani rychlý přesun na jih Čech a bez problémů jsme si zpět
do Prahy přivezli další 2 vítězství (9:1, 12:0). Náročný trojdenní program jsme zakončili pálkařským
tréninkem proti Čechii a v pohodě vyhráli oba zápasy rozdílem (15:0, 10:0). Teprve poslední květnový
extraligový víkend nás prověřil naplno. V derby s Eagles na domácím hřišti se vedení v obou zápasech
přelévalo tam i zpět. Orlice nám v úvodním utkání připravili vůbec první porážku letošní sezóny (3:4),
kterou jsme jim hned vzápětí vrátili (7:6) v zápase, ve kterém se na prkno nečekaně postavila Eva
Rendlová. A fanoušci se dočkali překvapení na našich postech i v duelech proti Tempu, černému koni
nejvyšší soutěže. Něco se na tribunách šuškalo o tom, že si naše děvčata posty do druhého zápasu
losovala . Buď jak buď, obě utkání jsme zvládli (9:6, 10:7), dál s přehledem vedeme extraligovou
tabulku o 4 body před Eagles a s celkovým skóre 128:37. A to je dost dobrý, co říkáte?

B - tým žen
Květnových 8 nahoře nás posunulo na 2. místo v průběžném pořadí 2. ČSLŽ
Béčko po úvodním dubnovém rozjezdu napodobilo své extraligové spoluhráčky a během
májového měsíce se rozjelo jako dobře promazaná mašinka. O prodlouženém víkendu
8. - 10.5. si všechny druholigové celky daly dostaveníčko v Kostelci n. Orlicí, kde se
utkaly turnajovým způsobem každý s každým na jeden zápas. Vypomáhali nám zde
děvčata z Céčka, Věrka Zedníková a Terka Dobrá a i jejich zásluhou jsme z 6 duelů pouze
jednou prohráli, a to se SaBaTem, který velmi touží po návratu do extraligy. Jaký příděl
jsme dostali (2:12), tak podobný jsme i nadělovali: Ml. Bukům 12:5, Dračicím 13:2,
PéVéčkám 12:2 a Radotínu 17:3. Hned nám bylo v celkové tabulce veseleji. A to nebylo
vše. O dalším víkendu jsme pokořili Dračice (15:0, 10:0) a zkomplikovali si jen poslední
utkání proti PV (12:2, 14:11), kdy jsme v druhém zápase ztratili náskok 6 bodů a vítězství
uhájili až v tie breaku, čímž jsme víkendem prošli bez ztráty kytičky. Navíc jej Julča
Coufalová ozdobila 2 bodovým homerunem. V průběžném pořadí jsme na 2. místě, jen 3
bodíky za vedoucími Trojankami. A třeba se to změní 21. června, kdy právě SaBaT
přivítáme doma. S fanoušky v zádech by se nám to podařit mohlo, tak přijďte fandit!

Sedíme na plotě a je nám dobře. Zato soupeři
jsou z našich výkonů na větvi.
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Muži
Hrají všude, hrají rádi
1.třída, 2. třída, 3. Liga, Interpohár… naši chlapi jsou na roztrhání a fanoušci taky. Už jen sledovat
výsledky našich mužů ve všech jimi hraných soutěžích dá docela námahu. Ještě, že máme ta
elektronická média, že. Z nich se dozvíme, že v 1. třídě Pražského přeboru mužů náš tým vyhrál 3 ze
čtyř utkání (jen z celkové tabulky na webu ČSA není čtenáři patrno, za co nám byl přisouzen ten -1
bod), v 2. třídě jsme pak 1 zápas vyhráli a dva prohráli. Ještě lepší výsledky jsme docílili na 5. turnaji
Interpoháru, který na našich hřištích pořádali Pikes Praha. V základní skupině prohráli pouze jediné
ze 4 utkání a postoupili do semifinále. V něm jsme bohužel podlehli o jediný bod pozdějšímu vítězi,
Černým piraňám, ale duel o bronz jsme zvládli a připsali si na své konto další cennou trofej.
Nejdůležitějším květnovým počinem pak bylo 2. kolo 3. Ligy, které se rovněž odehrálo na našich
hřištích. V konkurenci 4 týmů jsme vyhráli základní skupinu, kdy zvláště poslední večerní duel proti
Sezimovu Ústí se našim fanouškům díky své vyhrocenosti a slovním přestřelkám musel líbit.
V semifinále jsme bez problémů zdolali béčko Spectra, ve finále pak ale podlehli Klackařům
z Kostelce n.Orlicí. V průběžné tabulce jsme na 2. místě, které by dle informací redakce mělo být
postupové. Do konce soutěže zbývají 3 turnaje, tak držme palce, ať to vyjde!

Evča Rendlová nehází jen v EL
žen, ale vypomohla chlapům i na
Interpoháru. Kladně to
ohodnotil nejen Ondra S. .

C - tým žen
Domácí turnaj jsme zvládli: početně a se ctí

Jsou veselé, jsou hravé a hrají s chutí.
Tentokrát i s výpomocí Majdy
Halaburtové a čerstvé maminky
Monči Grešákové alias PC.

Hned 17 třetiligových týmů se sešlo na 2. turnaji své soutěže, a proto se musel odehrát ve dvou
areálech: v Troji na SaBaTu a na našem hřišti. Naše děvčata odehrála všechna svá utkání „doma“.
V základní skupině jsme nejdříve zdolali PV Praha (9:4), pak však prohráli s hratelným Merklínem
(1:4). Poslední utkání bylo skrečováno, protože se Radotínu rozpadlo družstvo… Mezitím Merklín
podlehl PéVéčkám, ale na „kolečko“ jsme postoupili do čtvrtfinále. Škoda, že Merklín nedostal
v základní skupině o bod víc, mohli jsme do něj vstoupit jako vítěz skupiny a narazit na
přijatelnější béčko Ledenic. Takto jsme se utkali s druhdy druholigovým Trutnovem. Ale ani ten
nebyl k neporažení. Bohužel pár chyb v poli a několik dlouhých odpalů soupeřek znamenalo, že
tentokrát nás boje o medaile minou. Ani další utkání s béčkem Tempa jsme bohužel nedovedli do
vítězného konce. Turnaj jsme však přeci jen zakončili výhrou, když jsme Merklínu vrátili porážku
a obsadili konečné 7. místo. Před námi skončily jen béčka extraligových týmů a slovenská Trnava
nabitá reprezentantkami své země, za sebou jsme zanechali další desítku týmů. A to je dost
slušný výsledek, co říkáte .

Juniorky
Obhájili jsme bronz z předchozího turnaje, Final Four je na dosah
Účastníky 2. kola extraligy přivítal Kostelec n.Orlicí a všichni zasvěcení čekali, jak
!se bude po zajímavém úvodním kole dařit týmům tentokrát. Soutěž je velmi
vypjatá, protože se hraje o 4 místa v závěrečném Final Four a zájemců o něj je
samozřejmě víc, včetně našeho týmu. Ten zde zaznamenal výsledky jako na
houpačce: na úvod jsme porazili s vypomáhající Pajky Menčíkovou na prkně
Storms Řepy (10:2), abychom následně prohráli s Eagles (3:13) a v posledním
duelu o postup do semifinále přehráli vzdorující brněnské Dračice (9:6). Člen
Mensy by logicky usoudil, že má následovat prohra, což se proti ambicióznímu
favoritovi z Kunovic v semifinále také stalo (2:12). A přišla i závěrečná výhra v boji
o bronz: odveta ze skupiny proti krčským Orlicím však byla velmi náročná, což
dokazuje i nerozhodný výsledek po základní hrací době. V tie breaku jsme i přes
obdržené 2 body však zabrali včas a díky 3 metovému hitu Jany Furkové stáhli
vítězné body a zopakovali tak stejné umístění z předchozího turnaje. A hlavně
jsme si v celkové tabulce upevnili postupovou pozici v první čtyřce, kde se spolu
s dalšími dvěma týmy dělíme o 2. - 4. místo. Do konce sezóny zbývají 2 kola a my
věříme, že náš kadetsko-béčkařský tým svou misi dovede do úspěšného závěru
s názvem Final Four.

Naše vysmáté kostelecké uzeniny úspěšniny. Nahoře
zleva: kouč Léňa, Anet T., Zuzka, Sára, Jana K.,
Majda, Jana F., Pajky, Míša a kouč Zuzka. Dole zleva:
Verča K., Verča P., Anet Š a Julča. Chybí jen týmový
turnajový dohližitel Tomáš K. Asi šel zrovna někam
na párek…
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Junioři
„Co nás nezabije, to nás posílí“ platí v Extralize dvojnásobně
Na druhé kolo extraligy do Sedlčan a Sezimova Ústí se sjelo 10 týmů, chybělo jen hroší béčko.
My jsme se snažili opět především posbírat co nejvíce zkušeností. V základní skupině se nám
podařilo vyhrát hned první utkání proti domácímu týmu, to však bylo bohužel co do vítězství na
turnaji vše. Přesto jsme chtěli zkušenějším soupeřům odolávat, co to šlo. Avšak týmům
s dlouholetou tradicí chlapecké softballové větve, jako byli naši soupeři z Chemie – Kotlářky,
Katalpy Ostrava, Mostu či Havl.Brodu asi ještě nějakou chvíli nebudeme úplně vyrovnaným
soupeřem. Přesto si z turnaje odnášíme i pozitiva: snahu našich hráčů, body nastřílené
soupeřům i to, že jsme neskončili na turnaji poslední, ale na 8. místě. Zkrátka je na čem stavět
a chce to jen tomu dát čas. I sedlčanský hermelín přeci musí dozrát, ne?

„Nááá, puťa puťa puťa, pojď do
rukavičky, pojď…“

Mezinárodně
Joudrs hostili mládežnické výběry Dánska a Chorvatska

Softballová spolupráce klubu
s oběma státy se úspěšně rozvíjí.

Ve dnech 13. – 16. května hostil náš areál tréninkový kemp mládežnických výběrů Dánska
a Chorvatska. Hráčky a hráči obou států ve věku 10 – 16 let si kromě pilného trénování
a návštěv pamětihodností Prahy také zahráli přátelské zápasy se všemi našimi žákovskými
a kadetskými týmy. V sobotu svůj pobyt završili turnajem Joudrs International Cup Mix, který
jsme zorganizovali ve spolupráci se SaBaTem na jeho hřištích v Troji. Není až tak důležité, jak
turnaj výsledkově dopadl, podstatné je, že si jej všichni náramně užili. Za úspěšné zorganizování
pobytu našich zahraničních přátel patří poděkování především Ondrovi Stronerovi. Již nyní se
naši žáci a kadeti těší na svůj druhý obdobný kemp v Dánsku, kam vyrazí o prázdninách.

Co nás čeká?
Duben – nejen ligy a Zlatý Superpohár, ale i softballové akce pro veřejnost a prezentace k PVP žen
Ženy A: 6. 6. EL (vs. Chemie-Kotlářka), na Kotlářce
7. 6. EL (vs. Kunovice), v Kunovicích
11. 6. EL (vs. Čechie), na Joudrs
20. 6. EL (vs. Ledenice), na Joudrs
21. 6. EL (vs. Storms), na Joudrs
Ženy B: 6. 6. II. liga (vs. Radotín), na Joudrs
20. 6. II. liga (vs. Ml. Buky), na Joudrs
21. 6. II. liga (vs. SaBaT), na Joudrs
Ženy C: 20. - 21. 6. III. liga, 3. turnaj, Ledenice, Hluboká, ČB
Juniorky: 13. - 14. 6. EL, 3. turnaj, v Krči
Kadetky: 20. - 21. 6. EL, 3. turnaj, v Trutnově
20. - 21. 6. II. liga, 3. turnaj, na Joudrs
Žákyně: 13. - 14. 6. EL i II. liga, 4. turnaj, na Joudrs
T ball: 5. - 7. 6. Zlatý Superpohár, na Tempu v Libuši
20. 6. EL, 4. turnaj, v Kostelci n.O.
20. 6. II. liga, 4. turnaj, na Storms v Praze - Řepích

Muži A: 1. 6. I. tř. PPM (vs. US Praha), na Joudrs
8. 6. I. tř. PPM (vs. Pikes), na Joudrs
13. - 14. 6. III. liga, 3. turnaj, v Kostelci n.O.
15. 6. I. tř. PPM (vs. FEL), na Joudrs
22. 6. I. tř. PPM (vs. Bohemians), na Joudrs
Muži B: 1. 6. II. tř. PPM (vs. Vlašim), na Joudrs
8. 6. II. tř. PPM (vs. Podolí), na Joudrs
15. 6. II. tř. PPM (vs. Ekonom B), na Joudrs
22. 6. II. tř. PPM (vs. FEL B), na Joudrs
Junioři: 20. - 21. 6. EL, 3. turnaj, v Havl.Brodě a Pardubicích
Kadeti: 6. - 7. 6. EL, 3. turnaj, v Břeclavi
6. - 7. 6. II. liga, 3. turnaj, na Spectru na Černém Mostě
Žáci:
13. - 14. 6. EL, 3. turnaj, v Kunovicích
13. - 14. 6. II. liga, 3. turnaj, na Spectru na Černém Mostě
Všichni: 10. 6. prezentace k PVP 2015, od 19:30 v clubhouse
Slowpitchliga: 12. 6. VII. kolo, na Joudrs
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Školy
Tým Glowajdy vybojoval bronz ve Finále školních lig v Bee ballu

Bronzová Glowajda: horní řada zleva: Pepa Klaus,
Dan Porkert, Kačka Rutová, kouč Petr Pospěch,
Eliška Polánská a Kája Bejšáková. Dolní řada zleva:
Honzík Katz, Ondra Pavézka a Cédric Nzambi.

Družstvo ZŠ Glowackého se jako reprezentant naší T ballové školní ligy Prahy 8
zúčastnilo 26.5.2015 Finále školních lig v Bee ballu určené žákům 1. – 5. tříd ZŠ.
V konkurenci 7 družstev z celé republiky si tým z Osmičky vybojoval v krčském areálu
bronzové medaile. Na tomto pěkném výsledku z Mistrovství ČR, jak je turnaj rovněž
oficiálně nazýván, se podílelo i 5 hráček a hráčů našeho klubu. Tým koučovaný
trenérem žákyní Joudrs Petrem Pospěchem vytvořily děti, které v ZŠ Glowackého
v předchozím roce navštěvovaly školní kroužek T ballu organizovaný naším klubem
a pětice z nich se od té doby stala členy Joudrs. Ve skupině jsme vybojovali 2 cenná
vítězství, v třetím utkání jsme sice prohráli, ale na kolečko postoupili do bojů
o medaile. V semifinále jsme však nestačili na favorita turnaje a pozdějšího vítěze,
baseballisty z brněnské ZŠ Pastviny, ale v souboji o 3. místo jsme vrátili ZŠ Šlapanice
porážku ze skupiny i s úroky (22:8) a mohli si hrdě převzít bronzový pohár a medaile.
Gratulujeme!

T ball
Premiérový turnajový titul i vybojovaná účast ve Zlatém Superpoháru
T balláci měli květen hodně nabitý. Odehráli 2 kola svých lig, zahráli si na domácím coach
ballovém turnaji a ještě stačili postoupit ze Stříbrného Superpoháru do zlatého
finálového turnaje. Ale popořádku: extraligisti nejdříve v Krči potvrdili, že jejich předchozí
bronz nebyl náhoda a vydobyli zde stejné umístění. V Ledenicích pak ukázali všem svým
soupeřům záda a stylem start – cíl si famózně došli až pro pohár nejcennější. Tři další
naše týmy nejprve v Havl. Brodě předvedly, že nejsou žádná béčka a je potřeba s nimi
počítat: seřadily se v konečném pořadí na 4. – 6. místě. Svou vzrůstající tendenci pak
potvrdili Navy v Trhových Svinech, kde vybojovali své premiérové medaile z bronzového
kovu. Royal a Grey sbírají své další zkušenosti a dělají svým trenérům rovněž velkou
radost. Předvedli to i na domácím coach ballovém turnaji (nepálí se ze stativu, ale svým
pálkařům nadhazuje trenér), kde Grey silně zatápěli svým spoluhráčům z Navy. Orange
na turnaji obsadili nakonec krásné 2. místo a dobře potrénovali na Stříbrný Superpohár
v Jablonci n.Nisou. Tam nám náš výběr udělal velkou radost, protože v silné konkurenci
především baseballových týmů vybojoval celkové 3. místo a tím se kvalifikoval na Zlatý
Supercup, který bude hostit již tradičně Tempo. Ukázali jsme se nejen v samotných
zápasech, ale i v dovednostních soutěžích tzv. Masters započítávaných do celkového
pořadí. Exceloval Ondra Šimůnek, který vyhrál kategorii o nejdelší odpal a výkonem 44,8
metrů byl dokonce nejlepším pálkařem v celé republice! Budeme našim T ballákům na
Zlatém Supercupu moc držet palce, aby v konkurenci 24 týmů, z toho 8 zahraničních,
uspěli co nejlépe. A věrným fanouškům vzkazujeme: v pátek 5.6.2015 v 9:00 v Libuši!

Ač kilometry od sebe, radost ze svých
turnajových výkonů projevují naše týmy stejně.
Joudrs, oléé!!

Joudrs slowpitchová liga
Týmu Royal vypomohly v 6. kole zahraniční posily

Dosud dominující Karlínský gang

Po neúplném dubnovém 5. kole odehrálo to šesté v květnu všech 9 družstev. Pravda, týmu
Royal museli personálně vypomoci zahraniční posily z Dánska, tč. „kempující“ v našem
areálu, a byla to pomoc opravdu vydatná. Míče z jejich pálek dolétly nejen za plot, ale
dokonce i na střechu školy… Některé zápasy byly výsledkově velmi těsné, urodila se i jedna
remíza. Svou dominanci potvrdil Karlínský gang, který v tomto kole vyhrál obě svá utkání
a v neúplné celkové tabulce si upevnil vedoucí pozici, zatím s jedinou prohrou z tuctu
odehraných zápasů a s impozantním skóre 151:29. Na dalších pozicích jej pronásledují týmy
Gymšpit, Grey Wolves a Blackout, který má zápas k dobru. Průběžné startovní pole neúplné
tabulky uzavírají Spectrum family a S.O.F.T. Další již VII. kolo je na programu v pátek
12. června od 18:00 na Joudrs.
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Reprezentace kadetek a výběry Little League
Hráčky Joudrs nechybí v žádném výběru
Do reprezentačního týmu kadetek byly nominovány Áďa Šimůnková, Kačka Růžičková a jako
hlavní kouč týmu Eva Rendlová. Český výběr bude na Mistrovství Evropy kadetek v italském
Nuoru na Sardínii ve dnech 29.6. - 4.7.2015 chtít minimálně obhájit stříbro z minulého
šampionátu.
Hned tucet Joudrsaček + 2 naši trenéři byli vybráni do all stars týmů Little League regionu
Praha a Severní Čechy. Oba výběry se o víkendu 6. - 7.6.2015 budou v Havlíčkově Brodě snažit
zvítězit v národní kvalifikaci, postoupit do kvalifikace evropsko-africké a zde se pokusit
vybojovat účast v celosvětovém finále v USA.
Little League Major, věková kategorie ročníků 2002 - 2003: Giuli Auricchio, Eliška
Gottwaldová, Terka Haspeklová, Lucka Jungová, Klárka Pospěchová, Eva Staňková, Hanka
Vazačová, Zuzka Zdráhalová a koučové Renata Poláková a Petr Pospěch.
Junior League, věková ktegorie ročníků 2000 - 2002: Štěpánka Kostinová, Míša Otáhalová,
Kačka Růžičková a Áďa Šimůnková.
Všem k nominaci moc gratulujeme a přejeme jim, aby se v kvalifikacích dostali co nejdál!

Kadetky
Extraligovou příslušnost jsme vybojovali tím nejdelším možným způsobem
Odložená kvalifikace do extraligy se odehrála na 1. máje na hřištích SaBaTu, kde se o 5 míst
utkalo 8 adeptů. My jsme začali proti ambicióznímu Tempu a dramatický průběh utkání
bohužel poznamenalo velmi nepříjemné zranění naší Terky Šmejkalové. Možná i tento
okamžik rozhodl o naší prohře o bod. Naděje na přímý postup však stále žije, musíme ale
porazit Eagles. Bohužel, opět o bod zápas ztrácíme. V posledním utkání skupiny porážíme
Storms a čekají nás opravy o poslední vstupenku do extraligy. Do prvního vyřazovacího duelu
proti domácím Trojankám nasazujeme nejsilnější sestavu a vítězíme. Ještě není dobojováno,
zbývá rozhodující zápas s Arrows. Poslední krok bývá nejtěžší, naštěstí však přesvědčivě
vyhráváme a tím nejdelším možným způsobem si zajišťujeme účast v extralize. Hned druhý
den se hraje v Řepích její úvodní, zkrácené kolo. Utkáváme se s týmy ze skupiny z předchozího
dne, jen v obráceném pořadí. Bohužel i výsledky jsou podobné: prohráváme s Eagles
i Tempem a 1. extraligové kolo končíme pátí. Škoda, při vyrovnanosti týmů bude v konečném
součtu každý bod dobrý. Ukazuje to hned další kolo v Krči, které se již odehrálo standardním
způsobem každý s každým ve skupině. Podařilo se nám porazit Trutnov, další 3 duely však
prohráváme. Mrzí zvláště prohra o bod proti domácím Orlicím. Ještě nás ale čeká souboj
o bronz s Tempem. Prohráváme i ten a v celkové tabulce jsme na průběžném 5. místě. Zatím…
Pro mladší kadetky skončilo úvodní kolo II. ligy hrané ve dvou pražských areálech dost smolně:
ze 7 utkání jsme jich vyhráli 6, jediná prohra bohužel přišla ve čtvrtfinále a znemožnila nám
hrát o medaile. Skončili jsme na 5. místě. Vše jsme si vynahradili v dalším kole v Ostravě, kde
jsme se probojovali až do finále. To pro nás nezačalo dobře, prohrávali jsme už 0:6, ale
zlepšenou hrou jsme skóre stáhli až na 5:6. Bohužel nadějně rozehraná poslední směna
vyrovnávací bod nepřinesla. Přesto je stříbro zasloužené a věříme, že podobný úspěch
zopakujeme v červnovém kole, které se koná na našem hřišti. Tak nás přijďte povzbudit!

Konec dobrý, všechno dobré.
Extraligová příslušnost vybojována!

Kadetky mladší se do Ostravy
vyzbrojily i zbrusu novým bannerem.

Kadeti
Turnajový extraligový bronz nám 2x o kousek unikl. Co do třetice?
První extraligové kolo jsme odehráli na Joudrs a chtěli jsme se tak domácím fanouškům
předvést v co nejlepším světle. Na favority z Mostu a Havl.Brodu zatím herně nestačíme, ale
v závěru dne jsme si spravili chuť výhrou nad Lednicí. Poslední utkání skupiny už nic neřešilo
v nasazení do bojů o umístění, přesto jsme chtěli Břeclav potrápit co nejvíce a připravit se na
boj o bronz se stejným soupeřem. Obě utkání, která jsme sehráli hned po sobě, však ukázala,
že ani na tohoto soupeře ještě nestačíme. Následující druhé kolo v jihomoravské Lednici
dopadlo co do umístění i našich výsledků na chlup stejně. Jen s tím rozdílem, že jsme v souboji
o bronz, opět s Břeclaví, prohráli jen o jediný bod. Na příštím kole v Břeclavi bychom chtěli
ukázat, že karty nejsou dopředu rozdány a zkusit pořadím v turnaji zamíchat více.

Trénink na turnaje na Jižní Moravě:
„Za starú Breclavú…“. Nebo že by
spíš „Víínééčkóó bíílééé…“?
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Žákyně
Starší: třetí turnajový titul v řadě. Mladší: na Hluboké nedohráno pro déšť.
Obě květnová extraligová kola nepoznala jiného vítěze, než naše starší žákyně. Prodloužili jsme
tak svou vítěznou šňůru na 3 turnajové tituly v řadě a pouze jedinkrát ze všech zápasů byli
poraženi. Stalo se tak v Trutnově proti domácímu HSM. Porážku jsme však trutnovským oplatili
ve finále, kdy jim nepomohlo ani domácí prostředí a my po jasné výhře slavili zlato. Ve 3. kole
v Troji jsme chtěli prolomit prokletí ranních zápasů, což se nám v sobotu proti Eagles podařilo
měrou vrchovatou (9:0). V následujícím utkání s Trutnovem jsme však zvítězili až v tie breaku.
Další duely jsme bezpečně vyhráli a ve finále se utkali, jak jinak, s Trutnovem. Opět to bylo
drama až do konce, který byl šťastnějším pro nás (2:1) a mohli jsme i do třetice převzít diplom
pro nejlepší tým. Naše mladší spoluhráčky odehrály 2. turnaj 2. Ligy v Řepích a bohužel se jim
tolik nedařilo, jako v předchozím kole. Nakonec však přeci jen slavily výhru v posledním utkání
a těšily se na 3. kolo do Hluboké n. Vltavou. Krásného areálu jsme si však moc neužili, turnaj
překazil déšť a tak jsme stihli odehrát jen 4 zápasy, z toho jeden vítězně. Nedělní program byl
zrušen, výsledky nezapočteny a všem týmům byl do celkové tabulky připsán stejný počet bodů.
Předprázdninové kolo obou lig se hraje na Joudrs, tak se přijďte podívat!

Žákyně starší (nahoře) a mladší (dole).

Žáci
Starší i mladší shodně s diplomy za 3. místo
Úvodní extraligový turnaj v Havl.Brodě ukázal, že náš tým mezi elitní pětku rozhodně patří
a dokáže se všemi soupeři sehrát vyrovnané souboje. Utkání ve skupině to jen potvrdila: těsně
prohráváme s Kunovicemi, Mostem i domácími Hrochy, Kostelec naopak porážíme
s přehledem. V zápase o bronz vracíme úder ze skupiny kunovickým Šnekům a odvážíme si
z Vysočiny první letošní „placku“. Druhé kolo v Kostelci bylo rovněž napínavé až do samého
závěru. Ve skupině porážíme sice jen domácí Klackaře, ale znovu bojujeme o konečný bronz.
V repríze z předchozího turnaje jsou tentokráte šťastnějšími Kunovice. Mladší žáci začali svou
premiérovou pouť letošní 2. Ligou v Pardubicích, kde si vybrali nováčkovskou daň se vším
všudy. V nepřejícím počasí naši chlapci nedokázali vyhrát ani jedno utkání. To z následujícího
kola v Havl. Brodě již odjížděli mnohem veseleji. Pouze jediná prohra, zato 2 výhry ve skupině
znamenaly souboj o bronz s Břeclaví. Tu jsme nakonec přetlačili v poměru 8:6 a mohli slavit
první velký úspěch našeho mladého týmu a věříme, že ne nadlouho poslední. Žáci také odehráli
obě kola kadetské 2. Ligy, která jim slouží především k získávání dalších hráčských zkušeností
a je vidět, že jim to jde herně k duhu!

Žáci starší (nahoře) a mladší (dole)
s diplomy za 3. místa. Hrdost z nich
přímo čiší .

Klub
Tradiční exhibice utužovala klubismus

Že by se konečně našla podoba
klubového maskota a dobrovolník,
co bude v masce chodit?

Zápasy rodičů patří vždy k tahákům.

V pátek 8. května byl sice státní svátek, ale Joudrsáci jej
slavili, jak jinak, aktivitou, žádným klidem. V našem
areálu proběhla totiž tradiční klubová exhibice. Od rána
se na hřištích střídaly klubové týmy ve vzájemných
přátelských utkáních a kromě děvčat z Béčka hrajících
svou ligu za hranicemi Prahy, jsme tak v akci mohli vidět
téměř všechny týmy klubu. Včetně hráček Áčka, které
během zápasů coby patronky některého z týmu
povzbuzovaly ty své, aby pak večer naoplátku byly
povzbuzovány všemi při jejich vítězném extraligovém
dvojutkání proti Storms. Ještě před tím však ochotně
podepisovaly
všem
zájemcům
plakáty
Áčka.
Samozřejmou součástí dne byly také zápasy rodičů, kteří
si tak opět mohli na vlastní kůži vyzkoušet, že softball
vypadá jinak z tribuny a jinak ze hřiště. Klubový den jsme
si s přispěním nádherného jarního počasí náramně užili a
samozřejmě utužili týmové i klubové vztahy. Takže,
Joudrs, oléé a na viděnou za rok!

K dobré akci patří i dobré občerstvení.
Každému podle jeho gusta.

