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ČERVEN
Aktualita
Kvalifikace Little League regionu Evropa-Afrika kategorie Junior startuje na Joudrs v úterý 5. července
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A - tým žen
Čeká nás evropský pohár mistryň, 2. turnaj Poháru ČSA i hájení postu lídra extraligy

Své 24. narozeniny oslavila
naše americká posila Alyson
na Joudrs a dostala k nim od
děvčat (Aničky Lemberkové)
krásný dort. Mńam!

V červnu jsme pokračovali v tažení za přímou účastí v semifinále play off. Díky letošní velmi vyrovnané
extralize je každé vítězství nesmírně cenné a nám se podařilo z každého víkendu vyválčit bodově
plusovou bilanci. Z víkendu na cestách nám jednu výhru těsně sebraly Ledenice (7:0, 3:4 z našeho
pohledu), ze sedlčanského útočiště Storms jsme přivezli obě vítězství (9:4, 7:0). Pak jsme se smírně
rozešli na domácím hřišti s Eagles (6:4, 3:5) a 2x zdolali Chemii-Kotlářku (2:0, 9:1). A před prázdninovou
pauzou si do tabulky připsali ještě další 2 výhry v Troji nad domácím SaBaTem (9:2, 4:0). Ve všech
dvojzápasech se již důkladně s českou extraligou seznámila i naše americká posila na prkně Alyson
a i díky jí stále vedeme průběžnou tabulku, byť o jediný bodík před Kunovicemi. A právě se Šnečicemi
svedeme v září podle všeho přímý souboj o konečné první místo po základní části, ještě před tím nás ale
čeká duel s ambiciózním Tempem. Nicméně přímá účast v semifinále nám už zcela jistě neunikne. Oba
dvojzápasy hrajeme na hřištích soupeřů, ale vidět nás můžete na konci prázdnin v Krči na 2. turnaji
Poháru ČSA. První turnaj se nám na domácím hřišti moc nepovedl, a jestli chceme pomýšlet na účast
v závěrečném Final Four, tak bychom druhé pohárové dějství měli vyhrát. Byla by škoda, kdybychom to
nezvládli, protože FF pořádáme v září právě my na Joudrs. Srpen bude pro nás vůbec náročný, protože
před turnajem v Krči absolvujeme ve dnech 15.-20. srpna vrchol naší sezóny, a to pohár mistryň
evropských zemí, který se teď jmenuje European Premiere Cup. Tentokrát se koná v italských střediscích
klubů Ronchi a Friuli kousek od Benátek a mezi 9 soupeři je jak obhájce loňského vítězství, italské
Busolengo, tak i italský loňský mistr celek Forli, se kterým jsme se loni utkali ve finále „domácího“ PVP.
Takže nic lehkého… ale my zabojujeme! A fandit nám můžete alespoň na dálku .
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Reprezentace
Joudrs mají zastoupení u všech národních reprezentací
Období letních prázdnin je pro softballisty především obdobím nejdůležitějších mezinárodních turnajů
sezóny. Odehrají světové i evropské šampionáty a také evropské poháry. Náš klub má již tradičně
zastoupení u všech národních reprezentací jak na hráčských soupiskách, tak i v realizačních týmech,
což je výsledkem dlouhodobé kvalitní práce našich trenérů a hráček v klubu. Kdo tedy bude za Joudrs
Českou republiku na nejvyšší úrovni reprezentovat?

Reprezentace
Ženy: Lucka „Zapp“ Zappová, Téra Jakešová, Denisa „Drnda“ Podzimková a Polda Výborná. Eva „Erik“
Rychtaříková a Madla Loudová, asistentky trenéra.
Muži: Tomáš Kusý, hlavní trenér.
Juniorky: Julča Coufalová, Verča Klimplová, Jana Furková, Polda Výborná, Aneta Šimůnková. Petr
Mindžak, trenér obrany.
Junioři: Tomáš Kusý, asistent trenéra.
Ženy do 22 let: Kačka Klimplová a Verča Puciowová. Zuzka Klimplová, manažer a skaut.

Little League
Junior League: Giuli Auricchio, Niki Brdková, Týnka Gemelová, Lucka Jungová, Míša Otáhalová, Klárka
Pospěchová a Áňa Zoulová. Kaučové Petr Pospěch a Renata Poláková.
Senior League: Áďa Linková, Áďa Šimůnková, Kačka Růžičková, Štěpánka Kostinová, Terka Šmejkalová.
Eva Rendlová kauč, Andrea Machová manažer.
Big League: Kamča Foltýnová, Sára Zachová.

T ballová školní liga Prahy 8
Úspěšně jsme završili již 7. ročník

ZŠ Dolákova, vítězné družstvo
v kategorii mladší mix.

Již sedm let pořádáme ve spolupráci s MČ Praha 8
T ballovou školní ligu Prahy 8. Soutěž je určená pro
3 věkové kategorie žáků základních škol a příslušných
ročníků víceletých gymnázií. V letošním školním roce
jsme uspořádali po 5 turnajích v obou starších
kategoriích, 2 turnaje pak pro nejmladší bee ballovou
kategorii. Ligových bojů se letos zúčastnilo celkem 11
škol nejen z osmého pražského obvodu a celkem do
turnajů zasáhlo 24 družstev, což představuje téměř 300
hráčů a hráček! Je vidět, že je softball na školách nejen
v Praze 8 díky Joudrs velmi populární, což nás velmi těší
a motivuje pokračovat v Lize i nadále.

Gymnázium Ústavní, vítězné
družstvo v kategorii starší dívky.

Joudrs Slowpitchová Liga
O letošním mistrovi a vicemistrovi je již rozhodnuto
Liga pokračovala 7. kolem, které se odehrálo v pátek 24.6. Na hřišti A si
obě výhry zajistily Fialové kobry a posunuly se tak v průběžné tabulce
výš. Tým Blackout na hřišti B rovněž neponechal nic náhodě a po dvou
výhrách si pevně drží stříbrnou pozici. Na umělce favorit z Karlína splnil
rovněž papírové předpoklady na 100 % a tak má v čele luxusní náskok
5 bodů. Do konce ročníku zbývá odehrát poslední kolo, které se
uskuteční v pátek 9.9. a i když je o vítězi a vicemistrovi vlastně
rozhodnuto, můžeme určitě očekávat ještě tvrdé boje o 3. příčku, na
kterou mají zálusk jak Pinkáči, tak stále se lepšící Sofťáci i Šedí vlci. Kdo
si nakonec odnese bronzový pohár? Přijďte se podívat!

Průběžná tabulka JSL po 7. kole.
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Klub
Akce pro děti se vydařily
Naše nová nafukovací klec i maskot Joudík měli uplynulý měsíc napilno. Nejdříve jsme se zúčastnili s naším stanovištěm dětského
dne pořádaného OC Krakov, pak jsme na pozvání zavítali do MŠ Řešovská a stali se součástí jejího Sportovního dne a nakonec sami
uspořádali tradiční Odpoledne plné zábavy na umělce v našem areálu. Počasí na všech třech akcích vyšlo náramně, zvláště potem
zalitý Joudík na to bude jistě ještě dlouho vzpomínat. Návštěvnost u našeho nafukovadla byla místy až extrémní, ale snad se dostalo
na každého zájemce. Odpoledne plné zábavy proběhlo podle osvědčeného scénáře: na 10 stanovištích, které obsluhovali naši žáci
(díky moc!) děti plnily různé úkoly a za kartičku plnou razítek pak dostaly fůru odměn, nejen sladkých. K tomu všem vyhrával
báječný Šrek, který zároveň plnil roli spíkra a baviče a na závěr spustil minidiskotéku. Zájem ze strany veřejnosti byl obrovský, a jestli
bude mít jen půlka z malých sportovců zájem přihlásit se do kroužku Mikra, jehož prezentací vlastně náš dětský den byl, tak to
abychom zdvojnásobili kapacity kroužku .

Co nás čeká?
Prázdniny – klid nečekejte, na programu jsou mezinárodní turnaje a soustředění
Ženy A:

4. - 7. 8. soustředění, na Joudrs
Kadetky ml.:
15. - 20. 8. European Premiere Cup, Ronchi (ITA)
27. - 28. 8. 2. turnaj Poháru ČSA, v Krči
3. 9. EL (vs. Tempo), v Libuši
Kadeti ml.:
Muži A:
3. 7. II. liga (vs. Klackaři), na Joudrs
4. - 7. 8. soustředění, na Joudrs
Žákyně st.:
19. - 21. 8. mezinárodní turnaj v Chorvatsku
Akademie: 3. 7. II. liga žen (vs. Čechie), v Radotíně
1. - 3. 8. soustředění, na Joudrs
Žáci:
8. - 10. 8. soustředění, na Joudrs
20. 8. EL juniorek (vs. Dvůr K.n.L.), na Joudrs
Žákyně ml.:
26. - 28. 8. mezinárodní Joudrs Cup 17, na Joudrs
4. 9. II. liga žen (vs. Dračice), na Joudrs
Kadetky st.:1. - 3. 7. mezinárodní turnaj v Ramsteinu (GER) T ball O + N:
27. - 31. 7. mezinárodní turnaj v Parmě (ITA)
13. - 15. 8. soustředění, na Joudrs
T ball G + R:
20. - 21. 8. II. liga juniorek, 4. kolo, v Brně
26. - 28. 8. mezinárodní Joudrs Cup 17, na Joudrs Mikro:
Kadeti st.: 1. - 10. 7. soustředění v Dánsku
15. - 21. 8. soustředění, na Joudrs

Šampionáty

14. - 20. 8. soustředění v Ledenicích
26. - 28. 8. mezinárodní Joudrs Cup 17, na Joudrs
29. - 31. 8. soustředění, na Joudrs
1. - 10. 7. soustředění v Dánsku
13. - 19. 8. soustředění, na Joudrs
1. - 3. 7. mezinárodní turnaj v Castions delle Mura (ITA)
10. - 13. 8. mezinárodní EMRYT, v Collecchio (ITA)
22. - 26. 8. soustředění, na Joudrs
1. - 10. 7. soustředění v Dánsku
29. - 31. 8. soustředění, na Joudrs
1. - 3. 7. mezinárodní turnaj v Castions delle Mura (ITA)
10. - 13. 8. mezinárodní EMRYT, v Collecchio (ITA)
22. - 26. 8. soustředění, na Joudrs
9. - 16. 7. soustředění v Ledenicích
29. - 31. 8. soustředění, na Joudrs
8. - 14. 8. soustředění, v Sedlčanech
28. - 31. 8. soustředění, na Joudrs
11. - 15. 7. I. příměstský tábor, na Joudrs
17. - 23. 7. I. Letní tábor na horách, na Benecku
25. - 29. 7. II. příměstský tábor, na Joudrs

Poháry

Ženy:
15. - 24. 7. Mistrovství světa, Surrey, KAN
Ženy repr.:
Ženy do 22: 4. - 9. 7. Mistrovství Evropy, Pardubice CZE
Ženy:
Muži:
11. - 16. 7. Mistrovství Evropy, Montegranaro, ITA Žákyně:
Juniorky: 1. - 6. 8. Mistrovství Evropy, Sant Boi + Gava, ESP

5. - 10. 7.World Cup, Oklahoma City, USA
15. - 20. 8. European Premiere Cup, Ronchi (ITA)
10. - 13. 8. EMRYT, Collecchio (ITA)

Little League Softball (dívky), kvalifikace regionu Evropa – Afrika
Junior:
Senior:
Big:

5. - 8. 7. na Joudrs, Praha, CZE
14. - 17. 7. Moergestel, HOL
14. - 17. 7. Breda, HOL
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A - tým mužů: Škoda, že se nahraje taky na počty zraněných
Druholigová červnová klání jsme načli na domácím hřišti přídělem od SKK-VSK Chemie
Kotlářky (0:17, 2:4). Víkend nato opět doma začal sobotním dvojzápasem s béčkem
ledenických Žraloků, které se neslo spíše v duchu počítání našich zraněných ztrát. Počítání
skóre nám taky moc radosti nepřineslo (1:10, 4:18). Neděle konečně přinesla věrným
fanouškům první výhru, a to se Sezimovým Ústím. Ještě před ní jsme v úvodním duelu tohoto
dablu s Hladovými Hrochy i přes slibné vedení nakonec prohráli 4:7. Alespoň malou útěchou
byl homerun Matěje Knetla. I v druhém zápase musel na prkno nastoupit opět Jirka Pokorný
(další zranění totiž vyřadilo Michala Macha) a vedlo se mu stejně dobře, jako v tom prvním.
Zahráli jsme i několik pěkných situací v obraně a tak jsme do dohrávky šli pouze
s jednobodovou ztrátou. Stahujeme na plné mety vyrovnávací bod a pak při strike outu pouští
bývalý reprezentační kečr míč a my vyhráváme! Je to sice teprve naše druhá výhra, o to víc
nám všem udělal radost. A protože již další do prázdnin nepřidáváme (prohra doma
s Pardubicemi poslední červnový den 1:20, 0:10), logicky okupujeme poslední místo
druholigové tabulky. Ale zkušenosti jsou to k nezaplacení a věříme, že příští rok bude líp.

Matěj Knetl se stal dalším členem
letošního Joudrs Homerun clubu.

Akademie: Alespoň v II. lize žen se nám začíná blýskat na lepší časy
V extralize juniorek čekal naše akademičky v červnu nejdříve náročný třídenní maratón, ve
kterém se nám bohužel ani jednou nepodařilo vyhrát. S řepskými Storms jsme na úvod
pátečního dvojzápasu nezaznamenali ani jeden doběh a prohráli 0:10. V druhém utkání
jsme sice rovněž prohráli, však předvedli již zlepšený výkon s konečným výsledkem 4:5.
V sobotu jsme doma přivítali favorita z Kunovic, kterého jsme potrápili alespoň v druhém
duelu (2:13, 9:13). Nedělní souboje se SaBaTem byly podobné těm pátečním: první vyzněl
jasně pro domácí 0:10, ten druhý byl již vyrovnanější s konečným výsledkem 3:5.
Předprázdninovou část ligy jsme zakončili v Kunovicích netradičně v úterý. Domácí Šnečice
nám na své Mlatevni ukázaly, jak moc touží obhájit mistrovský titul a nedali nám příliš šanci:
0:11, 2:12. Čeká nás již jen jediný dvojzápas, s dalším kandidátem na titul, Dvorem. Ale
i kdybychom oba zápasy vyhráli, naše loučení s extraligou to neodvrátí, protože
předposlední Eagles mají už nyní o 3 vítězství více, než my… Mnohem více se nám dařilo
v 2. lize žen. Sice jsme ztratili oba duely proti PV Praha (1:4, 3:13), ale pak během dalšího
víkendu vyválčili na domácích hřištích hned 4 vítězství! A všechny proti východočeským
týmům: nejdříve jsme zdolali Trutnov (8:6, 2:1), další den pak Mladé Buky (6:4, 9:5). A další
2 výhry přidali den před koncem školního roku doma i proti SaBaTkám (8:3, 13:1). Před
prázdninami nás čeká ještě Čechie, ale už teď jsme si výrazně polepšili v průběžné tabulce,
ve které jsme se posunuli na 4. příčku. A právě souboj s Čechií může hodně napovědět
o tom, jestli se i letos probojujeme do play off. A veřte, že se o něj pořádně popereme!

Zdecimované sestavě Akademie pomáhá
při zápasech, kdo může: tu matka Karin,
Jana Furková či Lucia Suchoňová ze
Slovenska (nahoře), nebo Julča Coufalová
(dole).

B - tým mužů: Na kontě už máme 2 výhry, stejně jako Áčko!
Na osmý pokus se naše chlapské Béčko konečně dočkalo! A to v zápase proti ISBA (taky
netušíte, co ta zkratka znamená, že?) se borci v modrém vyprsili k úžasným výkonům, někteří
si premiérově zahráli na nových postech (Tomáš Sobotka na kečrovi), předvedli minimům
chyb v poli a naopak 5x poslali v útoku míč za plot: 2x David Brdek, 2x Pavel Kaňkovský a 1x
Jirka Šimek (i když se skromností sobě vlastní tvrdí, že to bylo jen díky plůtkům postaveným
na „dětskou“ vzdálenost). To vše vedlo k premiérovému vítězství 13:10! A i u nás platí, že
s jídlem roste chuť: hned v dalším duelu to šeredně odskákali čím dál starší Starý psi, když je
naší mladí lvi s nasazením všech sil porazili 13:11, když se o to zasloužili poslední zbytky
jediných 9 zdravých statečných. Tak vzhůru pro další skalpy!

9 + 1 záložník, to byla sestava mužů B
při druhém vítězném zápase.

C - tým žen: Bez porážky na prázdniny!
Jarní část sezóny završily naše „rekreantky“ bez jediné prohry a ve své soutěži, Pražském
přeboru, si tak vybojovaly vedoucí pozici průběžného pořadí. V červnu porazily Eagles,
dokonce hned 2x! Sice „jen“ orlí Béčko, ale i tak, každá výhra nad rivalkami z Krče potěší, že
ano . Výsledkově se agenturní zdroje liší, ale to není důležité. Napotřetí jsme konečně
odehráli i odkládaný duel s Canaries a před prázdninami si udělali radost výhrou nad
zálohou Radotína. Tak a teď jdeme přes prázdniny nabrat sil do podzimního závěru!

Držíme spolu, jsme tým, jsme ženy C! 
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Kadeti starší: Urveme doma postup do juniorské extraligy?
3. kolo extraligy kadetů se odehrálo v Břeclavi, v rámci kterého proběhlo i slavnostní otevření zdejší
rekonstruované arény Casa de Locos. Tuto velkou slávu domácímu týmu málem pokazili naši chlapci,
když nad místními vedli v polovině utkání o 2 body. Pak však břeclavští zabrali a zdolali nás výsledkem
5:6. Toto však byl až poslední duel celého víkendu. Již před ním jsme si naopak na úvod lehce poradili
s Hladovými Hrochy ze Sezimáče 13:2, abychom hned vzápětí prohráli stejným skóre s Hrochy
z HavlBrodu. Nedělní ranní duel proti Mostu jsme zase zvládli my v poměru 12:2 a tak jsme turnaj
s výsledky jako na houpačce zakončili na bronzovém stupínku. Následovalo 4. kolo, které jsme odehráli
na domácím hřišti. Těšili jsme se na mohutnou podporu fanoušků, na společné grilování s rodiči a na to,
že si turnaj užijeme. Ale tak nějak se nám tyhle představy nesplnily: rodičů i fanoušků dorazilo
poskrovnu a místo užívání jsme měli plné ruce práce se zabezpečením pořadatelské služby
a s rozhodováním zápasů. Možná i to se odrazilo na našich výsledcích. Sice jsme přehráli Hladové
Hrochy, ale opět nestačili na břeclavské (2:8) a v neděli se nám nepodařilo zdolat ani mostecké
Painbusters a těsně s nimi, sice až v tie breaku, prohráli 6:7. V posledním duelu jsme obdrželi standardní
tucet bodů od Hrochů z HavlBrodu (5:12), ale díky kolečku jsme na skóre nakonec opět bodovali na
konečném 3. místě. Takže turnaj vlastně dopadl dobře, a to i díky homerunům, které během něj
zaznamenali Jannis El Amin (2x) a Pepa Jelínek. V závěru června jsme ještě absolvovali horký víkend na
4. kole 2. ligy juniorů v Kostelci, kterého se kromě nás zúčastnily již jen další 2 týmy, takže se hrálo každý
s každým 2x. V největší sobotní výhni jsme „prodělali“ sobotní dvojzápas a jak s Ostravou, tak
i s domácími prohráli. Následná návštěva místního koupaliště tak byla nejenom zasloužená, ale
i potřebná, jinak bychom z Kostelce přijeli ugrilovaní jako místní známé uzeniny. Na koupališti jsme se
pak ocitli ještě jednou, to když jej z hřiště udělal přívalový déšť… V neděli jsme Ostravě prohru vrátili, na
havlíčkobrodské (podle názvu sice Béčko, ale…) jsme však opět nestačili a skončili třetí, ale Hrochům
vlastně můžeme i poděkovat, protože nedopustili, aby turnaj vyhrála Ostrava. Před tou hájíme o 4 body
Kadeti starší si zkrátka umí své turnaje
vedoucí příčku průběžné tabulky. Takže by nám k postupu do extraligy stačilo být na posledním turnaji
užívat, a je jedno, jestli juniorskou II.
bronzoví. Budeme jej hrát doma na Joudrs, tak nám přijďte první víkend v září fandit, ať nám to vyjde!
ligu, nebo kadetskou extraligu.

Kadeti mladší: Zlato z extraligy žáků velmi blízko, i stříbro je super!

V červnu jsme absolvovali hned 2 kola 2. ligy kadetů. Nejdříve na domácích hřištích v konkurenci dalších
3 týmů si ze základní skupiny odnesli zápasové skóre 1 výhra a 2 prohry. Semifinálová prohra pak
znamenala souboj o konečné 3. místo, který jsme však o bod prohráli a skončili s bramborou. Čtvrté
kolo naší východní skupiny se odehrálo v Sedlčanech, kdy jsme v základní skupině dokázali ze 4 zápasů
vyhrát jen jeden, ale pak jsme přidali ještě jednu výhru v duelu o bronz. Ta však byla Pyrrhovým
vítězstvím, a to hned 2x: náš soupeř kunovičtí Šneci tento duel vzdali bez boje a odjel domů, protože si
spočítal, že i tak v celkové tabulce spadneme na 4. příčku právě o bod za Kunovice a tím si bohužel
právě na rozdíl od Šneků zavřeme cestu do finálového kola kadetské 2. ligy. Zato v extralize žáků, kam
věkově náš tým spadá, už to byla jiná muzika. Čtvrté kolo se odehrálo právě v Kunovicích a my v něm
v prvním hracím dni porazili jak domácí, tak i Hrochy z HavlBrodu a Spectrum. V neděli… v neděli se však
opět opakoval scénář z předchozích turnajů. Ani napočtvrté se nám nedělní ranní duel nepovedl a my
s Mostem, se kterým jsme dosud měli pozitivní bilanci, prohráli a potřetí v řadě obohatili klubovou
sbírku o stříbrný pohár. Každopádně jsme v celkové tabulce druzí a máme jistou účast na podzimním
MČR. Jen bude potřeba tam nehrát v neděli hned ráno…

Řekli byste do nich, že jsou i na
kulturu?

Žáci: … a další turnajové zlaté!
Oba žákovské týmy absolvovaly 4. kolo druholigové série divize Východ v Kostelci n. Orlicí a proti nim
se postavila pouze 3 východočeská družstva. V úvodu se naši zástupci střetli v bratrovražedném boji, ze
kterého vyšli vítězně Béčkaři, když zdolalo Céčko bez ztráty bodu 16:0. Céčkaři pak podlehli
pardubickým Pasos, ale chuť si spravili v nedělním ránu proti Falconům z Hradece Králové vítězstvím
10:1. Pak sice podlehli domácím Klackařům 4:15, ale i tak postoupili do souboje o konečné 3. místo.
V něm bohužel ani napodruhé nenašli recept na chlapce z města perníku a podlehli Pasos o 2 body 5:7.
Béčko mezitím zdatně zdolávalo jednoho soupeře za druhým a bez prohry postoupilo do finále. V něm
se Klackaři sice snažili o domácí vítězství, ale vůle našich borců po výhře podpořená fandícími žákyněmi
mladšími vzala kosteleckým naději na první letošní turnajové prvenství. Po těsné výhře 4:3 putuje zlatý
pohár již potřetí za sebou do Bohnic! Že tím pádem vedeme i průběžnou tabulku, není třeba snad ani
dodávat. Navíc jsme se tak kvalifikovali do finálového turnaje 2. ligy, ve kterém se střetnou nejlepší
3 týmy z obou divizí o postup na MČR a do extraligy. Bohužel pro nás, i když bychom závěrečný turnaj
vyhráli, ani jedno se Béčka jako celku týkat nebude. Ale třeba ti nejlepší z něj pak posílí joudrsácký výběr
pro MČR… Útěchou jim může být to, že si kluci každopádně příští rok zahrají extraligu. Naše dobré
výkony jsme pak ještě potvrdili na 4. kole coach ballu v Sezimově Ústí, kde jsme s přehledem porazili
všechny 4 soupeře a vybojovali tak v této soutěži již čtvrté letošní zlato pro Joudrs po sobě!

Večerní kontrola umytých zubů nám
starším tak trochu připomenula vojnu.
Tomáš Jangl musel být drsným
mazákem... Ale jak je vidět, klukům
tenhle styl tréninku pomáhá k vítězství!
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Kadetky
Oba naši zástupci odehráli v 2. lize kadetek v červnu 2 kola, nejdříve třetí kolo v malebné
jihočeské Hluboké v krásném místním areálu, a pak to 4., které se uskutečnilo u nás na Joudrs.
Pořádání na domácích hřištích bylo náročné: díky 12 účastníkům (zúčastnil se i náš tým žákyní
starších) se hrálo na všech 3 hřištích včetně umělky. Bylo potřeba zajistit rozhodčí, pořadatelské
služby (vypomohli Sofťáci, kterým moc děkujeme) a především se vypořádat s nečekanými
absencemi v obou týmech a hlavně s nástrahami počasí. V sobotu obrovské vedro kolem cca 36
stupňů vystřídal mohutný přívalový déšť s kroupami, který proměnil hřiště v jezera. Takže jsme
2 hodiny intenzivně vysoušeli všechny fíldy, aby turnaj mohl pokračovat. V neděli už naštěstí
nesprchlo, a tak po ranním dosoušení se turnaj, i když v lehce pozměněné podobě oproti
původnímu rozpisu, dohrál a my měli pořádání zdárně u konce. Naše týmy vybojovaly na obou
turnajích vždy medailová umístění, v domácím turnaji se dokonce vzájemně střetly ve finále,
které bylo moc pěknou podívanou. Dominovaly v něm především nadhazovačky a šťastnějšími byl
nakonec mladší tým. Účast obou našich celků v boji o zlato na domácím turnaji byl po náročném
víkendu krásným zakončením, kterému aplaudovaly zaplněné tribuny. Tímto úspěchem jsme si
s předstihem již téměř jistě vybojovali pro příští rok příslušnost k extraligové elitě! Největší
konkurent, SaBaT, ztrácí na 3. místě průběžné tabulky na vedoucí mladší kadetky 10 bodů, na
stříbrné starší pak 4 body.

Už je tak strašně blízko .

Kadetky starší: Z 2. místa tabulky kryjí záda postupu do extraligy
Turnaj v Hluboké začala děvčata ve skupině se soupeřem nejtěžším, trojským SaBaTem a bohužel
se jim tento zápas nepodařilo vyhrát, ale skóre 0:2 vypovídá o urputném boji. Všechna další
utkání už náš tým vyhrál: ve skupině si poradil s domácími (12:3), Kunovicemi (15:4)
i nevyzpytatelnou Trnavou (6:2) a v souboji o bronz zdolal řepské Storms 6:3. V domácím kole pak
v tříčlenné skupině bez problémů porazil žákyně z Chomutova 6:3 a po boji i kunovické Šnečice
6:5. V semifinále jsme si poradili i s brněnskými Kočkami (6:1). Finále proti mladším spoluhráčkám
bylo velmi napínavé, zpočátku starší děvčata podporovaná velmi rychlým nadhozem Áňi Zoulové
byla ve skóre aktivnější, mladší je však vždy dotáhly a v závěru se jim i díky pár chybám v obraně
podařilo starší spoluhráčky udolat. Bronz a stříbro je však velmi pěkným výsledkem!

Kadetky starší se postupně probojovaly
až na stříbrnou příčku průběžné tabulky.

Kadetky mladší: Třetí zlatá v řadě a téměř jistý postup mezi extraligisty
Již v Hluboké jsme udělali důležitý krok za naším hlavním cílem sezóny, a to vrátit kadetkám
Joudrs extraligovou příslušnost. Byli jsme tak pod tlakem vyhrát všechna utkání, což se nám
nakonec podařilo: ve skupině jsme postupně porazili Spectrum (15:0), v důležitých duelech i
Storms (2:0), Kotlářku (8:4) i Brno (8:4) a postoupili do finále. V něm nás čekal SaBaT, náš hlavní
rival o postup do extraligy. Trojská nadhazovačka však neměla svůj den, kdežto naše Klárka
odházela svůj standard, a když jsme přidali i pěkné hity a agresivitu v útoku, slavili jsme nakonec
nejen hladké vítězství 7:0, ale především dalších 12 bodů do tabulky za turnajové zlato. Pak jsme
si „odskočili“ do polského Brzegu na přátelský mezinárodní turnaj Jacek Cup U18. Úroveň
zúčastněných 4 týmů zde byla velmi rozdílná, takže při 2 snadných vítězstvích s týmy z Kutna byl
našim hlavním soupeřem nakonec tým domácích osmnáctek, které hrají nejvyšší ženskou ligu.
A i když jsme v Polsku neměli 4 hráčky základní sestavy, rvali jsme se s vyspělejšími protihráčkami,
co to šlo. Duel jsme sice prohráli 1:11, ale podle hlavního organizátora Jacka to byl nejpěknější
zápas pro oko diváka. Konečné stříbrné umístění tak bylo spravedlivým vyústěním turnaje.
Víkend jsme si užili i jako tým, delší cesty Tranzitem jsou vždy zážitek stejně, jako společný oběd či
návštěva centra města i bazénu… Ale to už jsme se těšili na domácí 4. kolo 2. ligy. Z původní
kompletní sestavy 15 hráček nám však vinou nemocí a úrazů postupně hráčky odpadávaly, takže
jsme turnaj začali ve 12, ale decimování týmu pokračovalo i během víkendu (2x úžeh, obnovená
zranění). Skupinu se nám ještě podařilo odehrát v personálním klidu, porazili jsme Spectrum 18:0
a v dramatickém souboji i Hlubokou 4:3. Po změně rozpisu způsobené zmiňovanou bouřkou jsme
tak postoupili do nedělního semifinále, ve kterém na nás čekaly Storms. Na tento zápas jsme
nastoupili už jen v 9. Utkání bylo velmi nervózní, ale naštěstí se nám nakonec podařilo soupeře
přetlačit 3:1. Ve finále proti našim starším kadetkám jsme do sestavy museli dokonce povolat
kulhající Lucku, aby nás bylo alespoň těch 9, hecla se i Hanka na kečrovi, které bylo špatně, asi
taky ze sluníčka. Chtěli jsme si zápas hlavně užít, cíl turnaje jsme si splnili a byli hlavně rádi, že
můžeme duel vůbec odehrát. Nastoupili jsme s čistou hlavou a Terkou H., věkem ještě žákyní, na
prkně, a průběhem zápasu hodně namotivované starší spoluhráčky notně překvapili. Jejich
jednobodové náskoky jsme vždy dotáhli, pak jsme využili jejich chyb v poli a zaznamenali 2
doběhy. Po té jsme na nadhoz postavili Klárku, která útok soupeřek zavřela a tím zápas (4:2)
k naší velké radosti skončil. Třetí turnajové zlato v řadě a již téměř jistý postup do extraligy byl
sladkou tečkou za opravdu náročným víkendem.

V Hluboké zbyl čas i na vycházku
k zámku. Pyšných princezen tam bylo
najednou plno.

Jacek, hlavní a jediný pořadatel turnaje
v Polsku, byl moc rád, že jsme přijeli.

Suším, sušíš, sušíme …
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T ball
Orange: Báječné 4. místo ze zlatého Supercupu a nadvláda v extralize
Hlavní událostí června byl pro naše Oranžády finálový coachballový turnaj baseballového
Zlatého Supercupu, do kterého se náš tým probojoval z prvního místa v kvalifikaci svého
regionu. Ostré boje 24 nejlepších týmů, z toho 7 zahraničních, se na hřištích Tempa
rozhořely již v pátek 3.6. ráno. Naši na úvod ve své skupině s přehledem porazili Maďarsko
15:6, pak ale bohužel nestačili na Španělsko posílené o 3 nejlepší hráče Eagles a prohráli
5:10, ale i tak jim tribuna zaplněná Joudrsáckými fanoušky mohutně aplaudovala. Po
tradičně nádherném slavnostním zahájení jsme na závěr prvního dne jasně zvítězili nad
pardubickým Waynovým světem 13:1. V sobotu jsme se nejdříve postavili nevyzpytatelné
Olympii Blansko a ve velmi vypjatém a emotivním duelu nakonec zvítězili 9:3. Po té jsme
absolvovali dovednostní soutěže Masters, které jsou nedílnou součástí turnaje a mohou
konečným pořadím pořádně zamíchat. My jsme však neponechali nic náhodě a předvedli,
že technické disciplíny umíme: hod i odpal do dálky, běh po metách a souhru v poli jsme
zvládli výborně a umístili se v Masters na výborném 3. místě. V posledním utkání skupiny
jsme pak porazili ostravské Arrows 16:12 a postoupili tak mezi nejlepší osmičku. Sobotní
klání jsme završili výhrou nad brněnskými Hrochy, kteří se do turnaje kvalifikovali až
dodatečně výhrou v „rozstřelu“ o divokou kartu nad Eagles (čínský tým totiž na turnaj
nakonec nedorazil, neboť nedostal víza). Brněnští baseballisté byli překvapení uměním
našich softballistů, kteří jim nadělili 14:5, což znamenalo náš postup na jejich úkor mezi
nejlepší šestici. V ní jsme se nejprve utkali s jedním z favoritů, ruskými Tygry z Balshikhy. Po
2 bezbodových směnách se do nás soupeř opřel, my sice také přidávali body, ale bylo jich
méně, než docílili mladí Moskvané, což znamenalo naši prohru 5:9 (ale stejně jsme
nakonec skončili celkově o 2 místa před naším přemožitelem). Následný závěrečný duel již
z hlediska celkového pořadí sice nic neřešil, jak zjistili členové realizačního týmu po
neustálém přepočítávání (i přes sobotní noc) složitého bodového systému, ale souboj
s domácím Tempem je pro nás vždy prestižní a nejinak tomu bylo i teď. Domácí se chtěli
vytáhnout, ale my se jim to samozřejmě nechtěli umožnit. Kauč Tonda nadhazoval jak
z partesu, stihl zpacifikovat i jejich nepříjemného fanouška na tribuně, přesto jsme nakonec
po lítém boji prohráli 2:3. Ale to nám vůbec nevadilo, jelikož jsme již věděli, že nás čeká
konečné celkové a úžasné 4. místo na turnaji (Tempo skončilo až o místo za námi).
Bramborová medaile měla pro nás tentokrát cenu zlata, v tak silné konkurenci největšího
evropského turnaje své kategorie, do kterého nepostoupily i takové týmy jako Eagles, či
SaBaT, jsme skončili hned za třebíčskými Nuclears, brněnskými Draky a naším
přemožitelem ze skupiny španělsko-eaglsáckými Sant Boi Barcelona. Navíc si naši hráči
odnesli i individuální ocenění: Sara von Tsurikov 3. místo za Nejvíce doběhnutých bodů,
Lukáš Čáslavský 3. místo za Nejvíce neasistovaných autů a Richard Uller 3.místo za Nejdelší
odpal. Úžasný víkend, úžasné výkony, úžasné naše děti i realizační tým, pomáhající rodiče
a skvělí fanoušci! Díky všem za skvělou reprezentaci našeho klubu!
A v extralize jsme dál pokračovali na vítězné vlně: v 5. kole hraném v Krči jsme nikoho
nenechali na pochybách, kdo že je favoritem, vyhráli všechny 4 zápasy a s celkovým skóre
69:32 jsme popáté okusili slastný pocit extraligového turnajového vítězství. Že nám tím
pádem ani po posledním kole už nikdo nevezme konečné první místo v celkové tabulce,
snad není potřeba dodávat .

Všechno bylo na Tempu při Zlaťáku
slavnostní: nástup, …

… zahájení, …

… předání cen a památeční focení i…

… závěrečné zakončení. A kdo tam nebyl, může
se na nás podívat v dokumentu v archivu ČT.

Navy: I po turnaji v Chocni stále držíme 3. místo v průběžné tabulce
Naše tmavě modrá záloha se na úvod druholigového 5. kola v Chocni střetla se spoluhráči
z Royal a měla co dělat, aby nakonec uhájila těsné vítězství 19:18. A protože rozpis
přisoudil do stejné základní skupiny všechny 3 joudrsácké týmy, následoval souboj s Grey,
který Navy s přehledem vyhráli 24:4. Teprve v duelu s áčkem havlíčkobrodských Hrochů
narazila kosa na kámen, prohráli jsme 4:20, ale i tak postoupili do utkání o konečné
3. místo. V něm jsme však podlehli domácí Chocni o pouhé 2 bodíky a obsadili 4. příčku,
v průběžné tabulce však pevné držíme bronzový stupínek.

Tak schválně, spočítáte, kolik jich je?
Navy, Grey a Royal v Chocni.
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Royal a Grey: Užíváme si turnaje i společnou cestu autobusem
Jak už je patrno z informací o odstavec výše, i oba naše nejmladší týmy vyrazily do Chocně na
5. kolo 2. ligy a předvedly zde, že se neustále zlepšují. Předvedly krásné výkony, hned 2 zápasy
dovedly do tie breaků, oba ve vzájemných joudrsáckých duelech (v zápase Royal vs. Navy to byly
hned 2 prodloužení, Grey vs. Royal 1x tie break). Royal během dne napínal fanoušky neskutečně
dramatickými koncovkami: z pěti zápasů, které měl možnost sehrát, skončily tři rozdílem
jediného bodu a jeden dvoubodovým rozdílem. Přestože vítězstvím skončilo pouze utkání proti
Storms Řepy, byli všichni z výkonů týmu i konečného 8. místa nadšeni. Stejně tak v případě Grey,
který ve skupině zaznamenal 1 výhru a 1 prohru, a díky absenci nemocemi zdecimovaného
béčka Hrochů z HavlBrodu tak již hrál v turnaji „jen“ zápas o 5. místo. Aby si i Šediví zahráli ten
den stejný počet zápasů jako ostatní, sehráli ještě před tím ve volné chvíli přátelák s místními
Orlicemi. V závěrečném turnajovém duelu proti Spectru nám už asi došly síly, ale v celkové 6.
místo by asi před turnajem málokdo věřil. Přesto jsme z Chocně odjížděli s odměnami: cenou
pro nejužitečnější nejmladší hráče byli pořadatelem oceněni Johanka Beránková (Royal) a
Honzík Kadeřábek (Grey), kteří si kromě sošky odnesli i reprezentační tričko Czech softball.
Hlavně si však oni i všichni ostatní včetně početného tábora fanoušků odnesli spoustu
společných zážitků, kdy k těm největším patří vždy jízda celé naší početné skupiny „Joudrs“
autobusem .

Honzík Kadeřábek z Grey a Johanka Beránková
z Royal byli na turnaji v Chocni vyhlášeni
nejužitečnějšími nejmladšími hráči.

Šreku, a jak to bylo s tím černokněžníkem
Kusákem?

Žákyně starší: Extraligu bychom už měli udržet
Ve čtvrtém extraligovém kole v Trutnově dostali příležitost především nováčci, kteří zde
nasbírali hromadu cenných hráčských zkušeností. Statečně v úvodu turnaje bojovali nejdříve
s domácími děvčaty (prohra 2:9) i s favoritem z Ostravy, se kterým slibně začali, ale nakonec je
soupeř zdolal 0:7. Mnohem vyrovnanější bitvu ozdobenou po krásném hitu běženým
homerunem Áďi Katzové jsme svedli s řepskými Storms, ale i v tomto duelu nakonec odešli
poraženi v poměru 4:8. V závěrečném utkání v neděli proti trojskému SaBaTu na nás soupeř vlétl
s velkou chutí, kterou zúročil výhrou 15:5. I přesto, že jsme si z turnaje odvezli zatím naše letošní
nejhorší umístění, 5. místo, nemusíme příliš smutnit. Zvláště ne Kája Bejšáková, které byla
vedením turnaje předána cena za největšího bojovníka našeho týmu. V celkové tabulce jsme se
sice propadli na 4. místo, ale díky 5 bodovému náskoku před posledním SaBaTem a s vědomím,
že by se v posledním kole musel stát nečekaný zázrak ve prospěch Trojanek, abychom extraligu
pro příští rok neudrželi, jsme z Trutnova odjížděli nakonec vlastně spokojení. Cestou domů jsme
ještě zafandili v Kostelci n. Orlicí našim žákům ve finále 4. kola 2. ligy a jistě i díky naší podpoře
se našim klukům podařilo zdolat domácí Klackaře a získat skvělé první místo. V závěru června
jsme si ještě vyzkoušeli kadetskou 2. ligu, která náš tým čeká v příští sezóně, jejíž 4. kolo se hrálo
u nás doma na Joudrs. A vůbec jsme zde nehráli druhé housle! Na úvod se zkušenou Kotlářkou
jsme sice vysoko prohráli, pak jsme ale potrápili Storms, které nás porazily jen o 2 bodíky.
Z nejtěžší skupiny jsme sice postoupili „jen“ do bojů o 9. -12. místo, ale v nedělním prvním duelu
nasázeli Spektru 13 bodů a ani jeden nedostali! V posledním zápase turnaje jsme nestačili na
SaBaT, který aspiruje na postup do extraligy. V turnaji jsme se tak potkali hned s 3 předními
týmy druhé ligy a získali v soubojích s nimi hodně cenných zkušeností završené konečným
10. místem z tuctu účastníků. A to je docela slušný výsledek .

Nejdříve společné foto jak z akčního filmu
a nakonec ocenění pro největšího bojovníka
týmu Káju Bejšákovou. To bylo extraligové
kolo v Trutnově.

Žákyně mladší: Sbírání dalších zkušeností v HavlBrodu
Předposlední kolo 2. ligy se konalo v Havlíčkově Brodě, kam jsme nakonec museli díky (opět)
mnoha omluvenkám vyrazit s 2 posilami z T ballu. Přesto jsme do turnaje vstoupili skvěle, ve
skupině nejdříve porazili Žraločice z Ledenic 11:3 a pak v našem nejlepším a nejnapínavějším
utkání víkendu i Vampýřice z Merklína 10:9, kdy Amálka Chaloupková odpálila nejhezčí hit
turnaje. Pak už to ale s námi šlo z kopce: favorizované chomutovské Bobřice nám naložily 11:0
a v přímém nedělním souboji o postup mezi nejlepší čtyřku proti Prasátkům z Trhových Svin nám
tento duel vůbec nevyšel. Snad brzké vstávání, snad únava z předešlého dne … každopádně
prohra 1:9 byla až příliš krutá. Další zápasy o umístění nám již rozpis turnaje neumožnil a tak
jsme z HavlBrodu odjeli velmi brzy a s naším zatím nejhorším konečným výsledkem
v druholigových kláních, děleným 7. - 8. místem. Utěšovat se snad můžeme alespoň 50%
zápasovou úspěšností na tomto turnaji a tím, že stále držíme 4. příčku v celkové tabulce.

Tenhle tým je sice zatím hodně mladý, ale
už v II. lize ukazuje, že se s ním příští rok
bude muset počítat, i v extralize.

