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LÉTO 

Ženy B a Juniorky: kolik rozdílů 
najdete? (v soupiskách) 

Tahle sestava bojovala o Pohár vítězů 
poháru, s posilami na prkně Verčou 
Peckovou z Ledenic a Jitkou Horovou ze 
SaBaTu. Batboy Óňa Rychlý pálky všem 
děvčatům sbíral moc rád a s nadšením .  

Aktualita 

 Zveme kluky a holky ve věku 6 - 12 let na ukázkové tréninky 8., 17. a 23. září 

Již tradičně se účastníme zářijového Měsíce náboru do sportovních klubů, který 
pořádá portál Hl. města Prahy www.prahasportovni.cz. V rámci tohoto projektu 
pořádáme ve dnech 8., 17. a 23. září vždy od 15:30 ukázkové tréninky pro kluky  
a holky ve věku 6 - 12 let, kteří si budou moci vyzkoušet chytání míče rukavicí, 
odpalování pálkou a zahrají si i cvičný zápas. K tréninku postačí standardní sportovní 
oděv a láhev s pitím. Softballové vybavení bude samozřejmě zdarma k dispozici. Sraz je 
vždy 15 min. před tréninkem. Pozvěte své kamarády, spolužáky a rodinné příslušníky, 
ať si přijdou softball vyzkoušet! A třeba se pak stanou i našimi členy . 

A - tým žen 

Dominance v domácím Poháru a 1. místo v extralize po základní části 

 
Začátkem prázdnin se 7 hráček našeho klubu v dresu ženské reprezentace zúčastnilo ME 
v holandském Rosmalenu a pomohlo národnímu týmu k obhajobě bronzových medailí (viz 
článek na jiném místě). Hned po tom naše děvčata potvrdila dominanci v domácím poháru 
ČSA, když v jeho 2. turnaji konaném v Ostravě nenašla přemožitele, i když v naší sestavě 
chybělo několik odpočívajících opor. Vypomohla děvčata z Béčka a společnými silami 
postupně porazila Kunovice, Tempo, znovu Kunovice a ve finále deklasovala Storms Řepy 
10:0, čímž naše družstvo stylem „start-cíl“ s přehledem postoupilo jako vítěz základní části 
Poháru do podzimního Final Four. Vrcholem sezóny však byl Pohár vítězů poháru na domácím 
hřišti, ve kterém jsme moc moc chtěli před našimi fanoušky zvednout trofej pro vítěze (článek 
o PVP naleznete na jiném místě). V posledním extraligovém víkendu jsme si nejdříve 2 
výhrami nad Tempem s předstihem pojistili 1. místo v celkové extraligové tabulce, takže 
závěrečný dvojzápas s Eagles již z tohoto pohledu nic neřešil. Generálka na předpokládané 
extraligové finále těchto soupeřů se tak nekonala a obě utkání se nesla v duchu neukázat 
soupeři své nadhazovací jedničky a vyzkoušet si netradiční posty. Obě prohry nad Orlicemi 
nás tak nemusí trápit a můžeme se těšit rovnou na semifinále (i když ještě nevíme, proti 
komu). Hraje se na 3 vítězné zápasy, přičemž úvodní utkání odehrajeme na Joudrs v sobotu 
12.9. Tak nezapomeňte přijít fandit! 

B - tým žen a Juniorky 

 
Bronz z juniorského ESF Supercupu, účast ve Final Four i v semifinále 2. ligy 
Náročné léto začal náš tým na premiérovém ročníku ESF Supercupu juniorek v Ostravě, kde 
se našim děvčatům podařilo v konkurenci 7 evropských týmů včetně reprezentací Polska  
a Slovenska vybojovat skvělé 3. místo a tím přidat do klubové pokladnice další evropskou 
medaili. Pětice hráček pak odjela reprezentovat ČR na MS juniorek v americkém Oklahoma 
City (viz článek na jiném místě). Sotva se vrátily, čekalo je poslední kolo extraligy juniorek  
v Ostravě, ve kterém chtěly potvrdit svou účast v letošním Final Four. Náš tým sice ve 
skupině všechna utkání prohrál, ale druhý den děvčata zabrala a dvěma vítězstvími obsadila 
konečnou 5. příčku a tím si uhájila bodový náskok v celkové tabulce před Dvorem Králové. Cíl 
sezóny, zachovat extraligovou příslušnost i pro příští rok, tak byl nejen splněn, ale 
probojováním se mezi nejlepší čtyřku i přeplněn. Béčko pak o posledním srpnovém víkendu 
pokračovalo zápasy 2. Ligy žen. Nejdříve se doma rozešlo s PéVéčkama nerozhodně 1:1, když 
druhý duel ztratila naše děvčata až v samotném závěru. V neděli si pak udělala výlet do Brna, 
kde v obou utkáních deklasovala Dračice a před posledním dablem s Radotínem mají již 
jistou účast v semifinále. To začíná v sobotu 12.9. 
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Děkovný plakát se jmény více než 100 dobrovolníků našel 
své čestné místo v clubhousu. A to na něm ještě chybí 
pár jmen těch, co vypomohli třeba jen 1 den.  

Děvčata vybojovala pro Joudrs již čtvrtou medaili 
z evropských pohárů v řadě. Který jiný klub se tím 
může pochlubit?  

Pohár vítězů poháru v softballu žen 2015 
Krásné stříbrné medaile + neúnavní dobrovolníci = skvělý turnaj 

 

 

Po mnohaměsíčních přípravách Poháru vítězů poháru žen, jehož byl náš klub 
letos pořadatelem, jsme poslední den před plánovaným začátkem turnaje 
vyglancovali celý areál celodenní brigádou a těšili se na souboje 13 předních 
evropských klubů. Jenže počasí, do té doby tropické, jakoby chtělo prověřit 
naše morální a fyzické síly. Sotva jsme totiž závěrečnou brigádu ukončili, 
spustil se liják, který s malými přestávkami trval celé 2 dny. Za tu dobu jsme 4x 
vysušili obě hřiště a připravili je na utkání, svatý Petr však hned vzápětí spustil 
další přívaly vody. Způsobil tak starosti nejen nám, ale i technickým 
komisařům. Díky obrovskému úsilí, nasazení a nadšení dobrovolníků-
vysoušečů a zmoudření oblohy nad Bohnicemi však nakonec mohl turnaj,  
i když s dvoudenním zpožděním, ale s nezměněným systémem, ve středu brzy 
ráno začít. Zápasy v základních skupinách však byly zkráceny na 5 směn. 
Většina týmů si na turnaj povolala zahraniční posily, především Američanky  
a především nadhazovačky. Ani náš tým nezůstal pozadu, naše barvy doplnila 
pouze česká děvčata, reprezentantky-nadhazovačky Verča Pecková z Ledenic  
a Jitka Horová ze SaBaTu. Už úvodní utkání proti jednomu z favoritů, italským 
Fiorini Forli, ukázal, jak mohou zahraniční posily turnajem zamíchat. V dresu 
Italek se totiž představila americká extratřída Blaire Luna, která našim pálkám 
v úvodním duelu nic nedovolila. Ani Lucka Zappová však nezůstala pozadu  
a tak zápas nakonec skončil fotbalovým výsledkem 1:0, když šťastnějšími byly 
nakonec soupeřky. Večer jsme si však spravili chuť proti rakouským Pee Wees 
a kvalifikovali se tak do čtvrtfinálové skupiny. V ní jsme postupně porazili 
dánské Horsholm (4:0), obávané holandské Terrasvogels (4:2) i britské Andělky 
z Londýna (5:0), čímž jsme si k radosti všech Joudrsáků zajistili nejen postup 
z této skupiny z 1. pozice, ale především jistotu medaile. Utkání o přímý 
postup do finále, opět s Italkami, mělo téměř shodný průběh, jako první 
vzájemné měření sil: dominovaly nadhazovačky (Luna, Pecková), naše pálky  
i přes několik šancí nedokázaly na rozdíl od Forli stáhnout ani bod a utkání 
skončilo naší prohrou, tentokráte 0:2. Ale ještě jsme stále měli možnost se do 
finále probojovat v opravném duelu proti nenápadným, přesto nebezpečným 
Němkám z Neunkirchen Nightmares. Noční můru jsme jim však po vítězství 3:0 
způsobily spíš my a těšili se na finále. Po slavnostním nadhozu starosty MČ 
Praha 8 pana Romana Petruse všichni fanoušci doufali, že do třetice to vyjde… 
bohužel úvod zápasu nám utekl, obdrželi jsme v první směně 3 body  
a soupeřky pak průběh utkání s přehledem kontrolovaly až k závěrečnému 
výsledku 5:0. I přes počáteční zklamání z nenaplněného snu o zlaté trofeji na 
domácím hřišti se mohla nakonec naše děvčata díky nepřestávajícím ovacím 
fanoušků cítit jako vítězky. Na americkou nadhazovačku jsme zkrátka nenašli 
recept, ale jak poznamenal jeden z diskutujících na facebooku, my jsme 
alespoň byli plně evropským týmem … a stříbrná medaile z evropského 
poháru, již čtvrtá v řadě, je pro náš klub velkým zadostiučiněním. Stejně tak 
velká slova chvály od představitele ESF při závěrečném medailovém 
ceremoniálu, když vzdal hold za skvěle uspořádaný turnaj našim téměř 120 
dobrovolníkům zajišťujícím po celý týden chod turnaje. Jeho slova, že „fialová 
trička“ dobrovolníků dokázala udělat z nemožného možné a turnaj nakonec 
mohl proběhnout, nám budou v uších znít ještě dlouho. Díky děvčata za skvělý 
sportovní zážitek, díky dobrovolníci za vaši pomoc. PVP 2015 jste všichni zvládli 
skvěle!  
 
P.S. Jednu trofej pro vítěze však náš klub přesto získal, v diváckém hlasování 
v soutěži o nejlepší softballovou fotku pořádané ESF vyhrála Zuzka Stronerová. 
Gratulujeme! 

Na oficiálním webu PVP www.softballcup.com najdete 
plno fotek, informací i proklik na záznamy utkání play off.  

http://www.softballcup.com/
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Dina „Dýně“ Pfeiferová, Lucka 

„Zapp“ Zappová, Helča Novotná, 

Denisa „Drnda“ Podzimková, Mája 

Polmanová, Eva Rendlová a Téra 

Jakešová (od levého horního rohu 

ve směru hodinových ručiček). 

Reprezentace 

Bronz pro ženy a stříbro pro kadetky z evropských šampionátů 

 Ženy 

Cílem ženské reprezentace na ME v holandského Rosmalenu bylo probojovat se do finále a 
poprat se o evropské zlato. Celý turnaj narušovalo tradiční nizozemské deštivé počasí, přesto 
se děvčatům nejdříve podařilo bez problémů vyhrát svou základní skupinu. V té čtvrtfinálové 
pak našla jediného přemožitele, tým Ruska, naopak se vypořádala s Britkami i Němkami. 
V semifinálové skupině Češky sice prohrály s Holandskem a Itálií, ale díky předchozím výhrám 
a vítězství nad Rakouskem se dostaly do bojů o medaile. Ve veledůležitém duelu s Ruskem 
jsme po velmi vyrovnaném průběhu zvrátili utkání na svou stranu až v předposlední směně a 
zajistili si tak minimálně bronz. Náš tým však toužil po lepším kovu, ale v souboji o postup do 
finále mu v cestě stály domácí Tulipány. I když jsme je přestříleli na hity 6:1, nedokázali jsme 
stáhnout ani jeden bod, soupeři se naopak podařil jediný, přesto vítězný doběh. Národní tým 
tak zopakoval 3. místo z minulého šampionátu. Podílely se na něm tito členové našeho klubu: 
Téra Jakešová, Helča Novotná, Dina „Dýně“ Pfeiferová, Denisa „Drnda“ Podzimková, Mája 
Polmanová, Eva Rendlová, Lucka „Zapp“ Zappová a head coach Tomáš Kusý. 

Juniorky 

Národní výběr juniorek jel na MS v americkém Oklahoma City s cílem postoupit do play off 
mezi nejlepších 8 celků světa. Díky tomu, že nakonec nedorazily 3 z přihlášených týmů, 
překopali organizátoři systém i skupiny, což našemu nároďáku vůbec nepomohlo a jak se 
později ukázalo, mělo to vliv na konečné umístění našich barev. V naší, jasně silnější skupině, 
jsme zabojovali podle plánu a porazili Portoriko, Brazílii, Itálii i Austrálii, prohráli s Mexikem, 
Taiwanem a domácími favoritkami, postoupili do play off z 3. místa a svůj hlavní cíl tak splnili. 
Následný duel s Novým Zélandem byl napjatý až do konce, šťastnější však byl nakonec po 
výhře 2:1 soupeř, čímž nás poslal do spodní části pavouka. Následná prohra s Itálií a zmíněný 
netradiční systému turnaje našemu týmu přisoudil až 11.místo, když před námi skončili i 
soupeři, které jsme porazili ve skupině… V národním dresu juniorek náš klub reprezentovali 
Joudrsáci 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. 

Kadetky 

Kadetská reprezentace si od prvopočátku jela na dalekou Sardinii pro medaili. Evropského 
šampionátu v Nuoru se zúčastnila jen šestice týmů, z užší špičky chyběly jen Holanďanky. 
V základní skupině se hrálo systémem každý s každým a Češkám vyšel hned úvodní souboj 
s domácí Itálií, což jejich ambice povzneslo až k mistrovskému titulu. V úmorném vedru se pak 
naše děvčata vypořádala i se všemi zbývajícími týmy: Velkou Británií, Belgií, Španělskem i 
Ruskem, které jako obhajující šampion tentokrát nebylo vážnějším soupeřem. Tím jsme si 
zajistili některou z  medailí. V přímém souboji o finále s Italkami pak naše děvčata dovedla 
utkání až do tie breaku, v něm však vítězství urvaly soupeřky 2bodovým homerunem. 
V opravném souboji jsme rozstříleli Rusko a ve večerním finále chtěli vrátit domácí předchozí 
porážku. Začali jsme výborně, v první směně nastříleli 3 body. Pak však nabuzená Squadra 
Azzura vyměnila nadhoz, na který jsme už do konce utkání nenašli recept, a sama přidala 4 
doběhy. I když naše děvčata bojovala až do konce, prohru už se jim odvrátit nepodařilo a 
odvezli si tak ze Sardinie stejný výsledek, jako z minulé Evropy. Zasloužily se o něj i zástupkyně 
Joudrs Áďa Šimůnková, Kačka Růžičková a head coach týmu Eva Rendlová. 

Little League 

Žákyním v kategorii Major se do celosvětového finále v USA probojovat nepodařilo (info 
v rubrice Žákyně), zato jejich starším spoluhráčkám v kategorii Senior se to k překvapení 
soupeřů povedlo a region Evropa-Afrika v americkém Sussex County (stát Delaware) 
reprezentovaly i hráčky našeho klubu Aneta „Šimi“ Šimůnková a Míša „Mišák“ Otáhalová i Petr 
Mindžak, tč. trenér týmu kadetky mladší. Je to pro tento český výběr velký úspěch a moc si 
pobyt v Americe užily. Věříme, že jejich příklad bude v příštím roce velkou motivací i pro další 
naše hráčky! 

Míša Poláková, Julča Coufalová, 

Verča Klimplová, Jana Furková a 

Polda Výborná (od shora vpravo 

dolů vlevo). 

Aneta „Šimi“ Šimůnková (vpravo 

dole) a Míša „Mišák“ Otáhalová 

(vlevo nahoře s kšiltem). 

Kačka Růžičková (vlevo) a Áďa 

Šimůnková. 
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Pokusem o zápis do knihy rekordů 
byla společná výroba superhada: 
každý k jeho délce přispěl svým 
dílkem. Teď už se čeká jen na příjezd 
komisařů z Pelhřimova, města 
rekordů… 

Klip se Zdravicí našim reprezentantkám 
na ME v Holandsku můžete zhlédnout 
pod tímto odkazem: 
https://www.youtube.com/watch?v=53
Hm9ExxBvs 

Co nás čeká?  
Září – sezóna jde do finiše 

Ženy A: 12. 9. EL semifinále 1, na Joudrs   Muži A: 5. 9. I. tř. PPM (vs. Sedlčany), v Sedlčanech  
   13. 9. EL semifinále 2, na ???    5. - 6. 9. III. liga, 4. kolo, na Spectru na Černém Mostě  
 19. 9. FINAL FOUR, finále Poháru ČSA, na ???     7. 9. I. tř. PPM (vs. ISBA), v Krči 
   26. 9. EL semifinále 3, na ???    14. 9. I. tř. PPM (vs. US Praha), v Krči  
   27. 9. EL semifinále 4+5 (bude-li třeba), na Joudrs  21. 9. I. tř. PPM (vs. SKK-VSK Chemie Praha C), na Joudrs  
Ženy B:  6. 9. II. liga (vs. Radotín), v Radotíně   26. - 27. 9. III. liga, 5. kolo, v Sezimově Ústí  
   12. 9. II. liga semifinále 1, na ???   Muži B: 7. 9. II. tř. PPM (vs. Čerčany), na Joudrs  
   13. 9. II. liga semifinále 2, na ???    17. 9. II. tř. PPM (vs. Podolí), na Kavčích Horách  
   26. 9. II. liga semifinále 3, na ???    21. 9. II. tř. PPM (vs. Vlašim), v Krči   
   27. 9. II. liga semifinále 4+5 (bude-li třeba), na ??? Kadeti: 12. - 13. 9. EL, 4. kolo, v Mostě  
Ženy C:   12. - 13. 9. III. liga, 4. kolo, v Krči     12. - 13. 9. II. liga, 4. kolo, v Kostelci n. O. 
Juniorky:20. 9. FINAL FOUR, v Kunovicích   Žáci: 5. - 6. 9. EL + II. liga, 4. kolo, na Joudrs  
Kadetky:12. - 13. 9. EL, 4. kolo, ve Dvoře Králové n.L.  19. - 20. 9. EL, 5. kolo, v Mostě 
  12. - 13. 9. II. liga, 4. kolo, v Řepích a na Kotlářce  19. - 20. 9. II. liga, 5. kolo, v Chomutově 
    26. - 27. 9. EL, 5. kolo, na Joudrs   T ball: 12. 9. EL + II. liga, 5. kolo, na Joudrs 
    26. - 27. 9. II. liga, 5. kolo, v Ostravě   26. 9. EL, 6. kolo, v Mostě  
Žákyně:  5. - 6. 9. EL, 5. kolo, v Ostravě    26. 9. II. liga, 6. kolo, v Pardubicích 
    5. - 6. 9. II. liga, 5. kolo, v Kunovicích  Mikro: 28. 9. Bee Ball Day, od 10:00 na Joudrs 
   19. - 20. 9. Finálový turnaj (MČR), v Troji  Slowpitchliga: 18. 9. VIII. kolo, na Joudrs 

T ball 
Soustředění v Ledenicích i Sedlčanech se vyvedla po všech stránkách 

Naši nejmladší hráčky a hráči se zdokonalovali na svých letních soustředěních. Grey a Royal 
v Sedlčanech, Orange a Navy tradičně v jihočeských Ledenicích. Kromě pilování softballových 
dovedností si především užívali společného pobytu, her a výletů, povedeným zpestřením byl 
na jihu Čech i hasičský výcvik našich trenérů. A v Ledenicích také sledovali právě probíhající ME 
žen a fandili našim děvčatům. Těm pod vedením Petra Katze dokonce natočili úžasný klip se 
zdravicí, který opravdu stojí za to vidět . 

Mikro 
Oba turnusy příměstského tábora byly jednou velkou zábavou 

V létě proběhly v našem areálu 2 turnusy příměstského tábora, kterých se zúčastnila hromada 
dětí, a to nejen malých Joudrsáčků. Každý si během pětidenního pobytu přišel na své a zažil 
vše, co se na správném táboře dělá, a ještě mnoho navíc. Sportovní soutěže, stolní i kolektivní 
hry, malování, ruční práce, vytváření Deníku táborníka, tradiční návštěvu dopravního hřiště na 
ZŠ Glowackého a zdokonalování se v dopravních předpisech. Na programu byla také bojovka, 
hledání pokladu, táborák s opékáním buřtů, maškarní ples se Shrekovou diskotékou a mnoho 
a mnoho dalších aktivit. Děti neměly vůbec čas se nudit a pro některé z nich byly aktivity tak 
náročné, že rády využily k odpočinku i krátkému spánku odpolední klid. Došlo také na Bee 
ball, variantu softballu pro nejmenší, ale třeba i k navlíkání korálků či střelbě z čehokoli včetně 
oblíbených vodních pistolí. Výdej energie byl obrovský, takže není divu, že všem vždy pořádně 
vyhládlo a talíře po obědě zely prázdnotou… Díky všem dospělákům, trenérům Mikra i dalším 
spřízněným duším, za realizaci obou turnusů. Prckové si tábor náramně užili a jistě se jej 
zúčastní i příští léto. Zájem je vždy obrovský, tak si pohlídejte, aby bylo volné místo! 
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Junioři 
Extraligovou příslušnost pro příští rok jsme nakonec neudrželi 
Poslední extraligové kolo hrané uprostřed prázdnin v Chomutově skýtalo našim barvám ještě 
teoretickou naději na udržení extraligy i pro příští rok. Rozlosování skupiny nám však postavilo 
do cesty silné soupeře: nejdříve nás hladce (13:3) zdolal domácí tým, pak proti nám Spectrum 
postavilo svou nejsilnější sestavu ve snaze probojovat se do play off, což se mu však i přes 
jasnou výhru nad námi 11:2 nakonec nepodařilo. Závěrečný duel skupiny proti favoritovi 
turnaje, Hrochům z Havl.Brodu, byl jen završení sobotního trápení (1:21). Teprve v neděli, 
v soubojích proti sobě rovným, jsme konečně předvedli, že i my něco umíme a zabodovali 
v zápase proti ostravské Katalpě. Po výhře 10:4 jsme se o konečné 5. místo střetli opět se 
Spectrem. Tentokráte to byl zápas mnohem vyrovnanější, dokonce jsme před dohrávkou vedli 
o 4 body. Bohužel jsme nedokázali zahrát poslední aut a náskok udržet a utkání ztratili 
v poměru 14:15. Ale ani naše případné vítězství už nemohlo nic změnit na skutečnosti, že jsme 
v celkové tabulce skončili na 7. místě, přičemž extraligovou příslušnost v příštím roce má 
zajištěnou pouze prvních 6 družstev. 

Kadeti 
Pomůže prázdninové soustředění k útoku na medaili z MČR? Uvidíme v říjnu. 
Začátkem srpna absolvovali kadeti spolu s juniory tradiční soustředění na Joudrs, a i když účast 
nebyla stoprocentní, splnili všechny činnosti, které si předsevzali včetně teambuildingových 
aktivit, na které budou jistě ještě dlouho vzpomínat. Především se však zaměřili na přípravu 
pro zbývající podzimní souboje. Čekají je ještě 2 ligová kola, ve kterých je potřeba si pohlídat 
extraligovou příslušnost pro další rok, a také vyvrcholení sezóny, Mistrovství ČR, ve kterém 
nejsou naši chlapci bez šance na medaili. Držme jim palce, ať to vyjde! 

Kadetky 

Stříbrná medaile na mezinárodním Joudrs Cupu 17 pro kadetky starší 
Původně plánovaný prázdninový turnaj v Holandsku se změnil na soustředění, ale ani tak 
nebyla o zápasy nouze. Ještě před tím jsme se cestou na ně nabudili návštěvou právě 
probíhajícího ME žen v Rosmalenu a do ochraptění fandili našim reprezentantkám. Dostatečně 
namotivovaní jsme pak oba následné zápasy proti našim hostitelkám, Pirátkám 
z Amsterodamu, vyhráli, a pobyt si zpestřili i baseballovým utkáním proti klukům z francouzské 
Bretaně, kteří se u Pirátů také soustřeďovali. Poslední srpnový víkend jsme na Joudrs odehráli 
Joudrs Cup 17, další ročník kvalitně obsazeného mezinárodního turnaje, kterého se kromě 
našich dvou týmů a trojského SaBaTu zúčastnil i italský Castionese a dva německé týmy 
z amerických vojenských základen, Stuttgart Select a USSSA European Jr. Pride. Hrálo se 
systémem každý s každým ve skupině a následně o umístění. Do finále se probojovaly USSSA 
European Jr. Pride a naše kadetky starší, posílené v tomto turnaji o 3 kvalitní extraligové 
nadhazovačky z východočeských týmů. Američanky celý turnaj zdobila především pálka a 
finále nakonec vyhrály, i když tím nejtěsnějším výsledkem 1:0. Kadetky mladší pak obsadily 
celkové 5. místo. Doufejme, že mnoho našich děvčat před nadcházejícími závěrečnými 
ligovými koly odkoukalo americký drajv a na pálce styl „hitnu, co letí“.  Chceme-li udržet 
extraligovou příslušnost, tak by se nám tenhle přístup hodil . 

Žáci 
Začátkem prázdnin jsme opět okusili báječnou dánskou pohostinnost  
Již podruhé vyrazili žáci a kadeti na soustředění do Dánska. V městečku Stenløse se jim, stejně 
jako loni, dostalo od místního klubu Bulls opět vřelého přijetí i komfortního materiálového 
zabezpečení. Kromě tréninků, drillů a zápasů s místní omladinou došlo také na prohlídku 
nedalekého zámku a samozřejmě na koupání v moři. Snad ještě více než na vlny se však mnozí 
těšili na obrovské zmrzliny, známé již z loňska. Večery jsme vyplňovali fandění českému i 
dánskému týmu na MS mužů a tím utužovali vztahy s hostiteli. Na závěr pobytu byla oběma 
stranami podepsána vzájemná bilaterální dohoda o spolupráci a oboustranném navštěvování 
na dalších 10 let. Její součástí je i závazek našich hráčů naučit se dánsky. Så se dig næste år! 

Pepa „Paparazzi“ Fajt z týmu Juniorů 
neúnavě natáčel na PVP klipy pro web 
turnaje. Aby se k hráčkám dostal co 
nejblíže, použil důmyslné maskování. 
Předlohou mu nejspíš byl… 

Naši vyslanci prý v dánském 
království položili základy T ballu, 
hry dosud zde moc neprovozované.  

Kadetky mladší (nahoře) a kadetky 
starší (dole, spolu s americkými 
vítězkami turnaje) na Joudrs Cupu 17. 
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Žákyně 

Mladší i starší reprezentovaly klub na zahraničních turnajích 

Mladší žákyně se zúčastnily EMRYTu, tradičního turnaje pořádaného pod hlavičkou ESF 
v italském Collecchiu, který je takovým žákyňským Supercupem. Pro děvčata to byl první velký 
mezinárodní turnaj, na kterém se utkaly s týmy z Itálie, Ruska, Bulharska, Polska, Velké Británie 
a také dalším českým zástupcem, výběrem Czech stars. Mladé Joudrsačky jely do Itálie 
především sbírat další zkušenosti, ale podařilo se jim vybojovat i výhru. Hlavně si však celý 
pobyt náramně užily, navázaly nová přátelství a utužily týmového ducha. To vše se jim bude 
hodit v jejich další softballové kariéře. Šestice starších žákyň v dresu Little League Prague měla 
v té době už za sebou kvalifikaci evropsko-afrického regionu v Polsku. Tu začaly dobře, porazily 
silnou Itálii, bohužel druhý zápas s Holandskem jim vůbec nevyšel. Ještě se mohly do finále 
probojovat vítězstvím nad Ugandou, a tento zápas byl podle mnohých pozorovatelů 
nejkvalitnějším duelem turnaje. Naše děvčata až do samého závěru Afričankám moc 
nedovolila, bohužel ani naše pálky i přes slibné situace nestahovaly body a chybkami v poslední 
směně jsme exotickému soupeři umožnili 2 doběhy, a i když jsme se v dohrávce snažili o obrat, 
zaznamenali jsme jen 1 bod a tím se náš sen o postupu na světové finále v USA pro letošek 
rozplynul… Oba žákyňské týmy pak ladily formu na závěr sezóny na soustředění v posledním 
srpnovém týdnu. Před těmi staršími leží velká výzva v podobě zářijového MČR. 

Hrdé zástupkyně České republiky na 
letních zahraničních turnajích: 
nahoře žákyně mladší a Czech stars, 
dole žákyně starší v dresu LL Prague.  

 

POZVÁNKY 
Sportuje celá Praha 8, neděle 13.9.2015 od 8:30 

Slowpitchový turnaj pro veřejnost  

I letos pořádáme v rámci projektu MČ Praha 8 „Sportuje celá Praha 8“ tradiční softballový turnaj pro 
veřejnost. Turnaj určený i úplným laikům a začátečníkům se uskuteční v neděli 13. září od 8:30. Počet 
hráčů v týmu je minimálně 9.  Vyplněný formulář přihlášky, který naleznete na klubovém webu, 
zasílejte nejpozději do 9.9.2015 panu Zdeňku Šírovi z MČ Praha 8 na e-mail: zdenek.sir@praha8.cz. 
Počet týmů v turnaji je omezen na 12, takže se zasláním přihlášky neváhejte! Družstva budou 
zařazována do turnaje podle data doručení přihlášky. Přijďte si se svými kamarády a rodinnými 
příslušníky zahrát! 

Bee Ball Day, pondělí 28.9.2015, od 10:00 

Prezentace bee ballu a cvičný turnaj pro děti do 10 let, pro dospělé slowpitch 

Česká softballová asociace vyhlásila 28. září dnem Bee ballu a na jeho podporu se v 12 městech po celé 
republice uskuteční pro děti do 10 let prezentační turnaje této hry. Mezi pořádajícími kluby 
samozřejmě nechybí ani Joudrs. Zveme tedy všechny děti, které si chtějí vyzkoušet tuto variantu 
pálkovacích her pro nejmenší, aby přišly spolu se svými rodiči v pondělí o statním svátku 28. září 
v 10:00 do našeho areálu. Podle počtu příchozích capartů se vytvoří příslušný počet týmů, které si 
zahrají cvičné zápasy. Bee ball se hraje bez rukavic a s pěnovými míči. A jejich rodiče si mohou 
vyzkoušet slowpitch, rekreační variantu softballu pro dospělé. Veškeré vybavení bude hráčům obou 
kategorií zdarma k dispozici na hřištích k zapůjčení. Tak neváhejte a přijďte si užít zábavný den 
pálkovacích her na Joudrs pro děti i dospělé. Sportujte s námi! 

 
 

Ze života klubu 

První svatba přímo na hřišti 
Nejen sportem žijí Joudrsáci, bohatý je i mimosportovní klubový život členů a fanoušků. Kromě tradičních 
pozápasových posezení v clubhousu, společných oslav životních jubileí, zábavy při slowpitchi, večerů 
s kytarami a dalších radovánek se do pomyslné kroniky klubu zapsala i historicky první svatba na Joudrs. 
Své ANO si 10. července řekli Zuzka, nyní již Stronerová, a Ondra Stroner. Ne, že by se svatební oslavy ještě 
v našem areálu nekonaly, ale bylo to poprvé, co svatební obřad proběhl přímo na hřišti! Novomanželům 
přejeme na společné cestě životem jen samé hity a minimum prokoukaných strike outů! 

mailto:zdenek.sir@praha8.cz

