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KVĚTEN 

Jako dobrovolník můžete být i součástí celého turnaje! Máte-

li zájem stát se členem pořadatelského týmu, který bude 

zajišťovat upravování hřišť k zápasům, sbírání foulballů, 

organizační výpomoc s týmy, logistické záležitosti, 

komentování zápasů, fotografování, zapisování zápasů 

(skóreři), zajišťování diváckého servisu apod., tak zašlete co 

nejdříve e-mail ředitelce turnaje Evě Rendlové na e-mail: 

eva.rendlova@seznam.cz. 

Téra Jakešová (nahoře)  

i Alyson (dole v bílém dresu) 

jsou urputné bojovnice. 

Aktualita 

 Na „naší“ kvalifikaci Little League regionu Evropa-Afrika kategorie Junior se představí hned 8 Joudrsáků! 

 

 Aktualita 
Otevíráme dívčí Joudrs softballovou akademii – pro ty, které chtějí víc 

 

 

Ve středu 30.9. byl v clubhouse představen zbrusu nový projekt klubu nazvaný Joudrs softballová 
akademie. Je určen dívkám ve věku 14 – 22 let, jejichž motivací je trénovat víc a v budoucnu se 
stát hráčkou našeho A - týmu žen a národních reprezentací. Právě výchova hráček pro 
reprezentace a ženské Áčko je cílem Akademie, která tak chce nastavit lepší tréninkové podmínky 
našim talentovaným hráčkám. Ty budou do Akademie pečlivě vybírány, jen nyní u příležitosti 
otevření Akademie mají dívky možnost se samy přihlásit a projít výběrem. Jejich počet v týmu 
Akademie bude omezen na cca 16 děvčat. Tým budou trénovat Eva Rendlová a Tomáš Kusý, 
především formou individuálních tréninků či jednotek v malých skupinkách tak, aby se mohli 
hráčkám maximálně věnovat a mohli tak u nich docílit výrazný progres ve všech hráčských 
dovednostech. Od vybraných hráček se pak samozřejmě očekává, že budou plnit nastavený 
program Akademie včetně domácích tréninkových jednotek sestávajících především z kondičního 
cvičení. Tým Akademie má hrát extraligu juniorek a 2. Ligu žen. Věřme, že se najde dostatečný 
počet našich děvčat, která na sobě chtějí makat víc. 

Jak už asi víte, ve dnech 5. - 8. července pořádá náš klub kvalifikační turnaj 
regionu Evropa-Afrika (E-A) celosvětové soutěže Little League v softballu 
dívek věkové kategorie Junior (ročníky 2001-2003). Vůbec poprvé se tak 
dívčí kvalifikace regionu E-A uskuteční v České republice. Výběr naší oblasti 
Praha a Severozápadní Čechy (Northwest) se neúčastnil národní kvalifikace, 
protože jako zástupce pořadatelské oblasti má podle pravidel účast  
v evropsko-africké kvalifikaci zajištěnou. O světové finále v USA tak budou 
na turnaji bojovat hned 2 české týmy, spolu s naším také výběr oblasti 
severovýchodních Čech (Northeast), vítěz národní kvalifikace. Podle 
posledních informací budou jejich soupeři tradičně výběry z Itálie  
a Holandska. Do našeho 14členného all star týmu Northwest bylo 
hlasováním dobrovolníků z naší oblasti vybráno hned 6 děvčat z Joudrs: Giuli 
Auricchio, Niki Brdková, Týnka Gemelová, Lucka Jungová, Klárka Pospěchová 
a Áňa Zoulová. A Míša Otáhalová je navíc 1.náhradníkem. Kauči našeho 
výběru byli zvoleni Joudrsáci Petr Pospěch a Renata Poláková. Přijďte jim  
i celému výběru naší oblasti fandit na domácí hřiště a držet palce v bojích  
o Ameriku! 

A - tým žen 

Veni, vidi, vici v podání Téry Jakešové 
Ženské Áčko pokračovalo vítězným extraligovým tažením dohrávaným dvojutkáním na domácím hřišti 
proti Ledenicím. A kdo si nechal ujít první duel, přišel opravdu o nádherný zážitek. Naše děvčata se proti 
reprezentační nadhazovací jedničce Verče Peckové nemohla prosadit, i naše Lucka „Zapp“ Zappová 
držela žraločí pálkařky pevně na udici a tak se šlo za bezbodového stavu 0:0 do tie breaku. V něm nám 
soupeřky uštědřily první bod a naplnily mety, tuto nebezpečnou situaci jsme však naštěstí zvládli bez 
dalšího doběhu. Následuje naše dohrávka: při 2 autech stahuje Dina Pfeiferová útočnou ulejvkou 
vyrovnávací bod, pak ukradne 2. metu, Anička Lemberková na BB dostává metu zdarma, stejně tak 
následující Eva Rendlová, čímž jsme naplnili všechny mety. Trenér Kusý v tom okamžiku střídá a na pálku 
přichází Téra Jakešová, která do dugoutu dorazila až v průběhu utkání. Ball, pak si Téra prohlídla strajk, 
opět ball, ale další nadhoz posílá za plot a walk off grand slam homerunem stahuje 4 body včetně sebe  
a sklízí bouřlivé standing  ovation od domácích fanoušků! Nádherné vyvrcholení krásného zápasu . 
Ten druhý už jsme si bez problémů pohlídali výhrou 15:7. Ani v dalších dvou dablech jsme nezaváhali, 
nejdříve jsme smetli Kotlářku 2:15 a 11:9 a Klára „Šajny“ Patlichová při tom zaznamenala homerun, pak 
proti Eagles na jejich hřišti nejdříve v dramatickém souboji vítězíme 13:11 a v druhém duelu už bez 
větších problémů přidáváme další výhru 11:4, Eva Rendlová se navíc stala další členkou našeho 
homerun clubu. Poslední květnový víkend: v úvodním dvojzápase nás nečekaně zaskočily Šnečice 
z Kunovic, nepustily nás v podstatě k ničemu a připravily nám úvodní porážku 0:6. V druhém utkání, 
jehož začátek se kvůli dešti a promáčenému hřišti posunul o 3,5 hodiny, pak soupeřky pokazily premiéru 
naší nové americké posile Alyson. Ještě před poslední směnou jsme vedli 2:1, pak však Kunovice zabraly 
a i díky našim nezvykle mnoha errorům v poli zvítězily 8:2… V neděli proti Tempu už to však na hřišti 
vypadalo tak, jak je joudrsácký fanoušek zvyklý. První duel bez problémů zvládáme v poměru 8:0, ten 
druhý pak 3:1. Tyto výhry byly velmi důležité, silně ambicióznímu týmu z Libuše jsme ukázali, že i přes 
mohutný nákup kvalitních hráček to nebude mít v play off lehké. A díky tomuto dablu i nadále držíme 
vedoucí pozici v extraligové tabulce, právě před Tempem a Kunovicemi. Joudrs, oléé! 
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Tahle fotka z den příjezdu Alyson 

do Bohnic už obletěla všechny 

sociální sítě, takže ani my 

nemůžeme zůstat pozadu . 

Joudrs mluví anglicky, tak je nazván projekt výuky angličtiny 
s rodilou mluvčí, naší novou hráčkou, Američankou Alyson 
Ruth Spinas-Valainis. Lekce už začaly, tak si pospěšte 
s přihlášením!  

 

Průběžná tabulka JSL po 6. kole.  

Klub 

 Welcome to Joudrs, Alyson!

 

 Aktualita 
Otevíráme dívčí Joudrs softballovou akademii – pro ty, které chtějí víc 

 

 

Ve středu 30.9. byl v clubhouse představen zbrusu nový projekt klubu nazvaný Joudrs softballová 
akademie. Je určen dívkám ve věku 14 – 22 let, jejichž motivací je trénovat víc a v budoucnu se 
stát hráčkou našeho A - týmu žen a národních reprezentací. Právě výchova hráček pro 
reprezentace a ženské Áčko je cílem Akademie, která tak chce nastavit lepší tréninkové podmínky 
našim talentovaným hráčkám. Ty budou do Akademie pečlivě vybírány, jen nyní u příležitosti 
otevření Akademie mají dívky možnost se samy přihlásit a projít výběrem. Jejich počet v týmu 
Akademie bude omezen na cca 16 děvčat. Tým budou trénovat Eva Rendlová a Tomáš Kusý, 
především formou individuálních tréninků či jednotek v malých skupinkách tak, aby se mohli 
hráčkám maximálně věnovat a mohli tak u nich docílit výrazný progres ve všech hráčských 
dovednostech. Od vybraných hráček se pak samozřejmě očekává, že budou plnit nastavený 
program Akademie včetně domácích tréninkových jednotek sestávajících především z kondičního 
cvičení. Tým Akademie má hrát extraligu juniorek a 2. Ligu žen. Věřme, že se najde dostatečný 
počet našich děvčat, která na sobě chtějí makat víc. 

Náš tým od konce května posílila na prkně Američanka Alyson Ruth Spinas-Valainis. Pravoruká 
nadhazovačka oslaví své 24. narozeniny (19.6.) už na Joudrs, kam poprvé zavítala 27. května. Zatím  
o ní moc nevíme, kouč Tomáš Kusý její příchod utajil nejen před soupeřkami, ale i před domácími 
fanoušky . Můžeme však prozradit, že poslední sezónu hrála softball s naší Petrou „Pepou“ 
Křiklánovou na Novém Zélandu (takže tip na Alyson přišel od Pepy?). Kromě softu hrála na college 
také basketball v týmu Bradley Braves a přijela k nám z Davenportu ve státě Iowa. Na vysoké škole 
studovala kreslení, malbu a fotografii. K nejdivnějším jídlům, která kdy okusila, patřil žralok, naopak 
předcházet si ji můžete pistáciemi. V dětství chtěla být archeoložkou, její velikost nohy podle 
amerického číslování je č.12,5 (to nemá ani předseda!) a největší strach má z výšek. My však věříme, 
že teď bude strach nahánět sama našim soupeřkám! Svou premiéru si Alyson v české extralize užila už 
den po příjezdu v druhém zápase proti kunovickým Šnečicím. Nejen, že Alyson musela překonat 
v krátké době časový posun po přeletu z Ameriky, ale i časový posun tohoto zápasu, který způsobil 
déšť (mělo se začít v 17:00, nakonec utkání, kterému hrozilo odložení, začalo v 20:35). Uplakané 
počasí bylo víc než symbolické a přineslo pomyslné slzy i nám fanouškům: Šnečice se na nás velmi 
dobře připravily, a nejen že vyhrály první zápas, pokazily premiéru i Alyson vítězstvím i v druhém 
utkání. Ale chleba se bude lámat až v play off, a to už bude Alyson jistě aklimatizovaná. Ukázala to už  
o den později proti Tempu, kdy jsme vyhráli oba duely. Good luck in play off, Alyson! 

 

Joudrs Slowpitchová Liga 

 

 

Karlínský gang nasadil k trháku 

 

 

 

V pátek 20.5. pokračovala Liga svým 6. kolem a o překvapení nebyla 
nouze. Dosavadní druhý tým tabulky Blackout překvapivě prohrál  
s Kobrami a stejně tak i v přímém souboji o první příčku s Karlínským 
gangem. Ten si tradičně připsal plný bodový zisk a osamostatnil se na 
čele průběžného pořadí s náskokem 5 bodů před druhou příčku 
hájícím Blackoutem. Dvě vítězství a tedy plný bodový zisk vybojovali 
také Pinkáči i stále lépe hrající Spectrum Family. Bez bodu z tohoto 
kola jsou kromě Blackoutu také týmy Royal a GymŠpit. Další kolo je na 
programu v pátek 24.6. 

Klub 

Učte se anglicky s Alyson 
K ženskému A-týmu se koncem května připojila nová posila, americká 
nadhazovačka Alyson Ruth Spinas-Valainis (viz předchozí článek). Kromě 
svých softballových dovedností nabídla Alyson klubu i výuku svého 
mateřského jazyka, a tak máte možnost zapsat se na její lekce anglické 
konverzace. Lekce po 60 minutách pro děti i dospělé můžete absolvovat ve 
všední dny mezi 10:00-18:00 a jsou určené pro jednotlivce i skupinky až pěti 
zájemců. Hodinová lekce stojí 250 Kč bez ohledu na to, jestli se jí zúčastní 
jedna, nebo pětice osob. Výuka začala od pondělí 30. 5. a probíhá na 
Joudrs. Pokud chcete s Alyson konverzovat, pište prosím Aničce 
Lemberkové na e-mail:  joudrsmluvianglicky@gmail.com  s informací,  
v kolik hodin a který den si lekci přejete, kdy byste rádi začali a kolik vás na 
lekci bude přítomno. Těšíme se na váš zájem!  

mailto:joudrsmluvianglicky@gmail.com
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Co nás čeká?  
Červen – ligová klání vstupují do své druhé poloviny, v našem areálu bude každý víkend turnaj mládeže 

Ženy A:   4. 6. EL (vs. Ledenice), v Ledenicích  Kadetky st.: 4. - 5. 6. II. liga kadetek, 3. kolo, v Hluboké n.Vltavou 
  5. 6. EL (vs. Storms), v Sedlčanech    11. - 12. 6. II. liga juniorek, 3. kolo, na Joudrs 
  18. 6. EL (vs. Eagles), na Joudrs    25. - 26. 6. II. liga kadetek, 4. kolo, na Joudrs 
  19. 6. EL (vs. Chemie-Kotlářka), na Joudrs Kadeti st.: 4. - 5. 6. EL kadetů, 3. kolo, v Břeclavi 
     26. 6. EL (vs. SaBaT), v Troji    18. - 19. 6. EL kadetů, 4. kolo, na Joudrs 
Muži A:    4. 6. II. liga (vs. SKK-VSK Chemie), na Joudrs   25. - 26. 6. II. liga juniorů, 4. kolo, v Kostelci n.Orlicí 
  11. 6. II. liga (vs. Ledenice B), na Joudrs Kadetky ml.: 4. - 5. 6. II. liga kadetek, 3. kolo, v Hluboké n.Vltavou 
  12. 6. II. liga (vs. Sezimovo Ústí), na Joudrs   18. - 19. 6. Jacek Cup, Brzeg (POL)  
  30. 6. II. liga (vs. Pardubice), na Joudrs     25. - 26. 6. II. liga kadetek, 4. kolo, na Joudrs 
Akademie:  5. 6. II. liga žen (vs. PV Praha), na Joudrs   Kadeti ml.: 4. - 5. 6. II. liga kadetů, 3. kolo, na Joudrs 
    11. 6. EL juniorek (vs. Kunovice), na Joudrs   11. - 12. 6. EL žáků, 4. kolo, v Kunovicích  
  12. 6. EL juniorek (vs. SaBaT), v Troji     18. - 19. 6. II. liga kadetů, 4. kolo, v Sedlčanech 
      18. 6. II. liga žen (vs. Trutnov), na Joudrs   Žákyně st.: 11. - 12. 6. EL žákyň, 4. kolo, v Trutnově 
    19. 6. II. liga žen (vs. Ml.Buky), na Joudrs   25. - 26. 6. II. liga kadetek, 4. kolo, na Joudrs 
     21. 6. EL juniorek (vs. Kunovice), v Kunovicích Žáci:  11. - 12. 6. II. liga žáků, 4. kolo, v Kostelci n.Orlicí 
     29. 6. II. liga žen (vs. SaBaT B), na Joudrs   19. 6. Coach Ball, 4. turnaj, v Sezimově Ústí 
Muži B:      6. 6. I. tř. PPM (vs. Mistrál), na Joudrs   Žákyně ml.: 11. - 12. 6. II. liga žákyň, 4. kolo, v Havl.Brodě  
    13. 6. I. tř. PPM (vs. ISBA), na Joudrs   T ball:  18. 6. EL, 5. kolo, v Krči  
    20. 6. I. tř. PPM (vs. Bohemians), v Hostivaři  18. 6 II. liga, 5. kolo, v Chocni 
     27. 6. I. tř. PPM (vs. Starý psi), na Joudrs      3. - 5. 6. Zlatý Superpohár, na Tempu v Libuši 
Ženy C:    8. 6. PPŽ (vs. Eagles B), v Krči    Mikro:  28. 6. Odpoledne plné zábavy, od 16:00 na Joudrs  
     13. 6. PPŽ (vs. Eagles B), na Joudrs     
  20. 6. PPŽ (vs. Radotín), v Radotíně   Joudrs Slowpitchová Liga: 24. 6. VII. kolo, od 18:30 na Joudrs   

Za Joudrs International Cup jsme sklidili chválu v zahraničí i u ESF 

Klub 

První květnový víkend jsme uspořádali již 2. ročník mezinárodního chlapeckého turnaje Joudrs International Cup pro kategorie 
kadetů a žáků, které střídavě odehrály své zápasy na hřištích SaBaTu a našich. Ještě před tím se však v našem areálu uskutečnil 
mezinárodní softballový kemp za účasti dánských, chorvatských a izraelských hráčů a hráček, kterým své zkušenosti předávali přední 
domácí reprezentanti i zahraniční trenéři. V pátek odpoledne už se rozhořely ostré boje. V obou kategoriích se turnaje zúčastnilo 
celkem 16 týmů a náš klub reprezentovaly vždy 2 týmy v každé kategorii, doplněné i o děvčata z kadetek resp. žákyň. Nešlo ani tak  
o výsledky, ale o to, poměřit své síly se zahraničními kolegy včetně baseballistů ze Švédska a především si turnaj užít, což se podařilo 
měrou vrchovatou. Přesto konečné 3. a 5. místo našich zástupců v kadetské kategorii U16 a vítězství žákovského týmu Orange 
v kategorii U13 potěšily. Camp i turnaj, který Magistrát hl.města Prahy zařadil do letošního projektu Praha – evropské hlavní město 
sportu 2016, byly velmi dobře zorganizovány a na jejich vysokou pořadatelskou úroveň pěli chválu nejen jejich zahraniční účastníci, 
ale také jej vysoce ohodnotila Evropská softballová asociace. K ambici stát se budoucím největším chlapeckým evropským turnajem 
má tak Joudrs International Cup velmi slibně nakročeno. 
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Kéž bychom takto ve 2. lize žen jásali častěji!  

Po dablu EL juniorek ve Dvoře: vypadá to, 
že zde panovala docela pohodička…  

Jak je vidět z fotky, nejsou muži B zas tak 
úplně uzavřená skupina…  

Matyáš Procházka po odpalu za plot běží 
„domů“: hlavně nezapomenout šlápnout 
mety! 

Tým žen C s jedním nadějným nováčkem, 
který si však na dres bude muset ještě 
nějaký ten pátek počkat  . 

    

A - tým mužů: Konečně výhra!  

Chlapáci pokračovali ve svém druholigovém snažení až do poloviny května bohužel bez 
vítězného efektu. Kýžené body nepřinesl ani dabl s kosteleckými Klackaři, ani dvojzápas 
s pardubickými Pasos. Vůbec poprvé v této sezóně se domácím divákům při druholigové 
domácí premiéře představili až 21.5., po 10 odehraných zápasech venku. Dably proti Plzni 
vypadaly nadějně, ale ani tady jsme nakonec nebyli úspěšní, k vítězství v druhém zápase však 
chyběl jen pověstný krůček (1:2). Útěchou nám ten den mohly být alespoň homeruny Jirky 
Pokorného (který tento měsíc poslal míč za plot už podruhé) a Matyáše Procházky. A pak, 
v neděli 22. května, to přišlo. Přivítali jsme doma PV Praha a v prvním zápase se konečně 
dočkali! Vyhráli jsme 6:5. Co na tom, že nám to soupeř v následujícím duelu vrátil … Fanoušci 
se odradit nenechají a věří, že první vítězství našich borců nebude nadlouho posledním.  

Akademie: Otočení zápasu proti Eagles bylo pro jejich fanoušky šokem! 

Akademičky se i v květnu potýkaly s velkou marodkou, a tak jejich zápasové soupisky 
doplňovaly kadetky a v extralize juniorek dokonce i žákyně. V této soutěži jsme dokázali 
v májovém měsíci z 8 zápasů (2x s Eagles, se SaBaTem, s Dvorem) vyhrát pouze 2, a to 
jednou nad SaBaTem a jednou nad Eagles. Ale právě vítězství na Orlicemi na jejich hřišti 
velmi potěšilo: Orlice nás od začátku utkání válcovaly až ke stavu 0:7 po 2. směně. Pak však 
jejich kauč v přesvědčení vidiny jasného vítězství prostřídal snad celou soupisku a začaly se 
dít věci: naše pálky najednou ožily, začala se dařit obrana, kdežto soupeř totálně zvadl. 
Nestáhl však sestavu zpět do původní podoby a to se mu spolu s naším vzrůstajícím 
nasazením stalo osudným. Za stavu 10:9 pro nás jsme v dohrávce ubránili nečekaný obrat  
a fanoušci Eagles se nestačili divit. Pravda, pak nám Orlice vše vrátily i s úroky na našem 
hřišti... V 2. lize žen se nám vedlo podobně, ale mohlo to být i lepší: s Čechií i béčkem 
SaBaTu jsme se rozešli smírně 1:1 na zápasy, pak jsme ale vyhořeli v Brně proti Dračicím, 
které dosud uzavírají druholigovou tabulku. Pravda, výsledky hovoří o prohrách pouze o 1 
bod (8:9, 4:5), Brňanky jako domácí tým však už duely nedohrávaly. Výkony našich děvčat 
jsou tak jako na houpačce, jednou nahoře, jednou dole. Možná k tomu, kromě zmiňované 
marodky, přispívá i fakt, že letos z 2. ligy žen nesestupuje žádný tým.  

B - tým mužů: Zápas proti Štikám odplavila voda  
Pánové z mužského Béčka se snaží napodobit své spoluhráčky z ženského Céčka, ale kromě 
toho, že hrají rádi a zavile, by chtěli i vyhrávat, což je u mužské populace docela přirozená 
touha, že ano. Zatím se jim to však v 1. třídě Pražského přeboru v květnu moc nedařilo: po 
těsné prohře s Mistrálem nestačili ani na Starý psi a když už měli formu vypilovanou jak na 
světový šampionát, přišel déšť a plánované vítězství nad Pikes odložil. Ale možná to tak bylo 
lepší, protože by se v té vodní záplavě mohl soupeř cítit jako štika ve vodě a to by nemuselo 
být dobré… Posledním májovým duelem byl zápas proti FEL. Na domácím hřišti se naši 
pánové snažili, seč mohli, předváděli pěkné zákroky v obraně, dařily se i odpaly, ale na 
soupeře to přesto nestačilo (7:13). Tak snad příště konečně přijde první vytoužená letošní 
výhra. My vám chlapi věříme! 

C - tým žen: Hrajem rády, hrajem i dobře  

Pod tímto heslem pokračují naše hráčky v Pražském přeboru i nadále a hlavní není vyhrát 
(ale stejně se nám to daří), ale zúčastnit se a především si společné zápasy pořádně užít. 
Nesmí jim to však překazit průtrž mračen jako onehdy v pondělí 23.5., kdy měly na 
domácím hřišti změřit síly s Canaries. Odloženo… To už však měla děvčata na kontě 2 
květnové výhry, proti béčkům Kotlářky a Spectra. Sestava se naštěstí dala tak nějak vždy 
dohromady, i za cenu toho, že si „některé“ mladé matky musely během zápasů odskočit 
nakojit svá miminka . Je dobře, že budoucí Joudrsáci jsou na hřišti už od plenek. Ať si 
zvykají, že Tome? 

P. S. Ani odložené utkání proti Canaries (1.6.) se neodehrálo, těsně před začátkem přišla na 
Joudrs opět průtrž mračen. Tak do třetice všeho dobrého, ať už nezaprší! 
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Kadeti starší: Nečekané vítězství nad Hrochy znamenalo zlato 
Své druhé kadetské extraligové klání v Mostě začali naši mladíci 2 výhrami, s domácími a 
Sezimovým Ústím. Pak si dlouhou sobotní pauzu zpestřili fanděním našim vítězným T ballákům na 
Stříbrném superpoháru v nedalekém Chomutově. Po návratu na své kolbiště však bohužel 
nezvládli závěrečný souboj dne s Břeclaví. Vše si však vynahradili druhý den, když k překvapení 
všech, i vlastních trenérů, šli do souboje s favorizovaným HavlBrodem uvolnění a bez bázně 
přestříleli Hrochy 14:10 a stali se nečekanými vítězi turnaje! V extraligové tabulce jim navíc patří 
průběžná stříbrná příčka. O posledním květnovém víkendu pak absolvovali 3. kolo II. ligy juniorů 
v Sezimově Ústí. Ve skupině si sice z 3 utkání připsali jen 1 výhru nad domácími Hladovými Hrochy, 
kterou se jim proti stejnému soupeři nepodařilo zopakovat v semifinále. Souboj o 3. místo proti 
Tempu však zvládli a v průběžné tabulce jim patří vedoucí příčka!  

Kadetky: Další turnajové vítězství, tentokrát díky kadetkám mladším 

Druhé kolo II. ligy kadetek se odehrálo na jižní Moravě ve dvou areálech vzdálených od sebe skoro 
100 km, na hřišti brněnských Hrochů, kde jsou doma i děvčata z místních Cats, a u Šneků 
v Kunovicích. Oba naše týmy se setkaly v základní skupině hrané v Brně, svůj vzájemný souboj si 
však předehrály na domácím hřišti a vítězně z něj odešla děvčata z mladších kadetek poměrem 7:1. 
Jejich starší spoluhráčky pak v sobotu pokořily jak domácí Kočky, tak i Spectrum, ale v souboji o 
play off těsně nestačily na Kotlářku (6:5) a tak zůstaly na neděli v Brně, kde v posledním utkání 
opět těsně prohrály s Trnavou (1:2) a obsadily konečné 6. místo. Tým mladších v základní skupině 
postupně porazil všechny své soupeře a ještě v sobotu se přesunul do Kunovic. V nedělním 
semifinále mlaďošky nejdříve hladce přehrály Storms (7:0) a v napínavém finále nakonec i SaBaT 
(4:1) a mohly se radovat z prvního letošního turnajového vítězství, které vybojovaly bez jediné 
prohry a s pěkným skóre 44:10 z 6 utkání. Kadetkám mladším po tomto kole patří i dělené první 
místo průběžné tabulky, kadetkám starším pak bronzový stupínek. 

Kadeti mladší: Na domácím hřišti bylo zlato velmi blízko, i stříbro je super! 
Chlapci nejdříve sbírali další zkušenosti v II. lize kadetů. V druhém kole hraném na hřišti Spectra 
sice dosáhli jediného vítězství ze 4 zápasů a obsadili nepopulární 4. místo, ale že jim tato soutěž 
přináší užitek, předvedli hned víkend nato svým fanouškům na domácím hřišti při 3. kole extraligy 
žáků (náš tým, ač názvem kadetský, je totiž pouze žákovského věkového složení a v žákovské 
extralize hraje jako joudrsácké Áčko). Po předchozím bronzu a stříbru měl náš tým jistě velké 
ambice, které začal naplňovat hned od počátku. Po jasné výhře nad Spectrem povzbudilo i těsné 
vítězství nad Mostem, dosavadním lídrem extraligy i vcelku jasná výhra s nevyzpytatelnými 
Kunovicemi. Turnaj jsme tak měli rozehraný skvěle, chyběla závěrečná tečka, tedy výhra nad 
HavlBrodem, který dosud nedosahoval našich kvalit. Ale ouha, opět se projevil náš komplex 
z nedělních zápasů, které jsme letos vždy v extralize prohráli. A nejinak tomu bylo i nyní. Zoufalá 
pálka a chybující pole udělaly své, zápas nešťastně prohráváme 3:5 a končíme v kolečku 3 
kandidátů na turnajový titul „až“ na 2. místě.  Na stejné pozici jsme i v průběžné tabulce. Ale není 
ještě všem dnům konec! 

Žáci: Další turnajové zlaté! 
3. kolo II. žákovské ligy divize Východ se hrálo v Břeclavi a Lednici a vyrazila na něj obě naše 
družstva. Béčko si ve skupině poradilo s Pardubicemi i Hradcem Králové, Céčko naopak oba své 
zápasy ve skupině prohrálo, v play off spodní skupiny následně nestačilo na pardubické Pasos, ale 
svou čest zachránilo vítězstvím ve svém závěrečném utkání turnaje proti hradeckým Falcons a 
obsadilo konečnou 7. příčku. Béčko mezitím pokračovalo ve vítězném tažení, zdolalo v semifinále 
Břeclav a ve finále i kostelecké Klackaře a připsalo si již své druhé letošní turnajové vítězstvím, čímž 
se osamostatnilo na vedoucí pozici v průběžné tabulce. Jen tak dál! V neděli 29.5. pak 
kombinovaný tým žáků a T balláků absolvoval v Hluboké n.Vltavou 3. turnaj v Coachballu pro hráče 
do 11 let, kde si to 3 účastníci turnaje rozdali dvojkolově každý s každým. Naši borci jen jednou 
prohráli a díky lepšímu skóre ze vzájemných zápasů s Ledenicemi obsadili 1. místo! 

Je to opravdu na softballu, o kterém se 
říká, že je to „špinavý“ sport, nebo si jen 
chlapci odskočili na golf? 

Tak to má být, kečr (Bára Šplíchalová, 
vlevo) s nadhazovačkou (Terka Kunze)  
musí spolu tvořit sehraný pár (kadetky st.). 

Zámecký park v Lednici prý patří 
k nejkrásnějším v Evropě. Ale až díky 
našim „modelům“ je teprve opravdu 
dokonalý. 

Hroch na rozdíl od Titanicu nepřinesl 
realizačnímu týmu kadetek mladších 
zkázu, ale naopak vítězný víkend. 

Na Černém mostě vyrostla během  
II. ligy kadetů modrá pyramida… 
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Žákyně starší: Z Ostravy jsme přivezli extraligový bronz 
Tým starších svedl souboje o extraligové body ve 3. kole v Ostravě. V úvodním duelu nestačil 
sice na domácí favoritky z Arrows (5:13), pak ale vybojoval těsnou výhru nad SaBaTem 
(13:12), kdy otáčel 5 bodové manko. Na závěr dne jsme však bohužel vysoko prohráli se 
Storms (1:14). Nejspíš se na tomto zápase odrazil jak 2 hodinový časový skluz, tak i letní 
vedro a fakt, že jsme strávili na hřišti celý den od samého rána… Nedělní těsnou výhrou nad 
Trutnovem 9:8 jsme nakonec vyválčili nejen konečné 3. místo v turnaji, ale i v průběžné 
extraligové tabulce. Děvčata i jejich doprovod si víkend náramně užili: jak cestování vlakem 
zpestřené všemi možnými „výstřelky“ v podobě rozlitých nápojů, diskotéky a masážního 
salonu, tak i večerní týmové hry v Sokolovně a oslavu narozenin trenérky Lucky . 

Žákyně mladší: V Merklíně slušně zabojovaly ve 2. lize 

V malebném a sluncem zalitém Merklíně jsme odehráli třetí kolo II. ligy. V úvodním duelu 
jsme nečekaně zaskočili favoritky z Eagles, které se touží vrátit do extraligy, a po velmi 
vyrovnaném zápase jsme podlehli jen o bod (6:7). Další zápas s Pigs z Trhových Svin 
rozhodoval o tom, kdo se probojuje do soubojů o medaile. My jsme toto utkání rozjeli 
parádně, vedli jsme a mohli v klidu utkání dovést do vítězného konce. Bohužel po sérii 
individuálních školáckých chyb jsme soupeře dostali do vedení, které jsme i přes veškerou 
snahu nedokázali již zvrátit (6:8). A tak v posledním duelu základní skupiny vlastně šlo jen  
o nasazení do zápasů spodní play off skupiny. Utkání proti Ledenicím (9:8) i nedělní duely 
proti Dvoru (8:5) i domácímu Merklínu (9:8) jsme vyhráli a s bilancí 3 výher a 2 proher 
obsadili konečné 5. místo. Nakonec to byl po všech stránkách docela úspěšný víkend. 

T ball Orange: Vítěznou turnajovou sérii prodloužili už na 6! 
Naši nejmladší hráči a hráčky protáhli v květnu svou šňůru turnajových prvenství na 
neskutečných 6 zlatých! Nejprve ve 3. kole extraligy v Mostě bez jediné prohry dokráčeli 
k extraligovému hattricku, i když v semifinále dotahovali proti ledenickým Žralokům 
v dohrávce manko 5 bodů a nakonec je udolali v tie breaku 13:12. Ve finále proti Eagles 
museli opět zpočátku stahovat náskok soupeře, což se jim podařilo až k jasnému vítězství 
17:10. Následující den v Chomutově na 2. turnaji v Coachballu  chtěli hlavně potrénovat 
odpalování na nadhoz na Stříbrný superpohár. No, potrénovali: sice první 2 duely prohráli, 
pak ale v semifinále vrátili domácím Bobrům porážku ze skupiny a v klubovražedném finále 
porazili smíšený tým našich žáků a žákyň 9:8! Zkušenosti z coachballu pak zúročili o týden 
později na Stříbrňáku, který se konal na stejném místě. Chomutov nám asi svědčí a i průběh 
tohoto kvalifikačního turnaje, s 9 týmy nejsilněji obsazeného regionu ze všech 5 regionů 
Poháru, byl podobný předešlému. V úvodním duelu sice prohráváme s Titány z Tempa, pak 
ale porážíme za nečekané podpory našich kadetů, kteří nám přijeli fandit ze svého 
extraligového turnaje v nedalekém Mostu, oba zbývající soupeře skupiny, SaBaT i Kladno  
a postupujeme do semifinále. Ještě před ním jsme ale zabojovali v dovednostních soutěžích 
Masters, které jsou nedílnou součástí soutěže a započítávají se do celkového hodnocení 
týmu, a obsadili v nich 2. místo. V cestě do finále nám pak stáli Eagles, vítězové druhé 
skupiny, ale velká touha po účasti ve Zlatém superpoháru dala křídla nám a ne Orlíkům, 
které jsme přehráli 9:3. Ve finále jsme pak porazili domácí Bobry v dohrávce o jediný bod. 
Další turnajové vítězství je naše, ale mnohem větší radost máme z toho, že jsme se již potřetí 
v řadě kvalifikovali do největšího mezinárodního coachballového turnaje Evropy, Zlatého 
superpoháru, kterého se zúčastní 17 nejlepších družstev České republiky a 7 zahraničních 
účastníků. Odehraje se tradičně na Tempu a to ve dnech 3. - 5.6. Naše ambice mohou být 
díky letošním výkonům velmi vysoké, i los máme docela příznivý. Začínáme v pátek už v 9:00 
proti Maďarsku, tak nám nezapomeňte přijít fandit!! Sladkou tečkou květnového vítězného 
tažení bylo 4. kolo extraligy v Kunovicích. Odjeli jsme na něj bez hlavních opor, které jsme 
před Zlaťákem nechali odpočívat, a jen s 9 statečnými. Úvod turnaje tomu trochu odpovídal: 
ve skupině jsme prohráli oba zápasy a museli do čtvrtfinálové opravy. Tam se však naše děti 
rozhodly pokračovat v dosavadní tradici: nejdřív v něm porazily Ledenice, pak v semifinále 
oplatily porážku ze skupiny natěšeným Eagles a ve finále pak zdolaly domácí Šneky. Paráda! 
Kéž by tahle vítězná vlna vydržela našim Oranžádám ještě jeden turnaj. To je čeká Zlaťák… 

No, to bylo, Kubo tak: nejdřív jsme je nechali 
v prvním zápase namlsat, a pak jsme je 
všechny smázli! A totéž chceme i na Zlaťáku. 
Tak to nezapomeň přijít natočit! 

Ano, jsou to naše jedničky, vždyť už letos 
vybojovali 4 extraligová zlata!  

Jak je vidět, na obou turnajích zbyl čas  
i na umělecké fotografie : nahoře 
starší, dole mladší žákyně. 

Moudrost moderní doby v praxi: Abyste 
se dostali výš, musíte nahoru šplhat po 
zádech těch starších.  

A už máme i vlastní FB stránku: Joudrs 
na Zlaťém Supercupu 2016. 
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T ball Navy: Bronzová z Merklína znamená i 3. místo v tabulce 2. ligy 
Také tmavomodří pokračovali v květnu slušnými výkony v druhé lize. Ve 3. kole v Chomutově 
vybojovali v základní skupině 3 výhry a podlehli jen Hrochům z HavlBrodu, a mohli se tak 
poprat o bronzový turnajový stupínek. V napínavém duelu s Hrochy, tentokrát těmi 
Hladovými ze Sezimova Ústí, však nakonec podlehli o pouhé 2 bodíky a domů přivezli sice 
„jen“ bramborovou medaili, která je však při počtu 11 účastníků turnaje velmi cennou.  
O stupeň lepší umístění pak vyválčili, opět v početné konkurenci 10 týmů, ve 4. kole hraném 
v Merklíně. I nyní odešli ze skupiny ze 4 zápasů s jedinou porážkou, od chomutovských 
Bobrů, ale závěrečné utkání o bronz zvládli tentokrát lépe a nad Spectrem zvítězili o jediný 
bod 13:12, když stáhli počáteční nepříznivé manko zápasu 0:8! Tímto vítězstvím se náš tým 
dostal na 3. místo průběžné druholigové tabulky. 

T ball Grey a Royal: Naše nejmladší týmy se zlepšují turnaj od turnaje 

Oba týmy našich nejmenších nadějí pokračovaly ve sbírání dalších zkušeností 
v druholigových kláních. Ve 3. kole jim rozpis turnaje přisoudil do základní skupiny nejen 
jejich zkušenější spoluhráče z Navy, ale „přidělil“ jim i vzájemný souboj. Z něj vyšli vítězně 
šedí v poměru 18:17, čímž se dostali do boje o konečné 7. místo proti řepským Storms, 
kterým nakonec podlehli 13:18. Modří v zápase o konečné 9. místo zdolali Spectrum a tak si 
oba týmy odvezly z Chomutova po 1 výhře. I v následném 4. kole si oba naši zástupci připsali 
po 1 výhře, a to již v základních skupinách: Grey pokořili Merklín a Royal tým Supů z Černého 
mostu. A i když tentokrát nehrály naše týmy ve stejné základní skupině, stejně se nakonec na 
turnaji potkaly, a to v duelu o konečné 7. místo. A i v tomto kole byli šťastnější Grey, kteří 
udolali modré spolubojovníky rozdílem jediného bodu 13:12. V průběžné tabulce však mají 
Modří o 1,5 bodu navrch nad Šedými. To ale není vůbec důležité, hlavní je, že si T balláčci 
spolu se svými trenéry a rodiči turnaje náramně užívají (cestou do Merklína se stali součástí 
konvoje americké armády, cestou zpět absolvovali exkurzi požární stanice v Plzni – 
Slovanech, kde si vyzkoušeli sjíždění po hasičské tyči a osahali si a rozebrali sanitku RZS)  
a také se zlepšují ve svých dovednostech turnaj od turnaje. 

Little League Major: Neproměněné mečboly znamenaly konec nadějím 

Národní kvalifikace Little League kategorie Major (dívky ročníků 2003-2004) se uskutečnila 
v Kostelci n. Orlicí. Do all star týmu našeho regionu Northwest byla vybrána i naše děvčata 
z týmu žákyní starších, Nela Janáčková a Markéta Jasanská, Silva Krušinská byla 
1.náhradníkem. Tým Northwest se o postup na kvalifikaci regionu Evropa-Afrika utkal na 2 
vítězné zápasy s výběrem Moravy (East) a do série vstoupil skvěle vítězstvím 19:13. 
V druhém utkání už to vypadalo na postup, náš tým vedl až do dohrávky o 7 bodů, ale 
neustál závěr a prohrál 12:13. V nedělním rozhodujícím duelu se našim děvčatům nepovedl 
začátek, ale postupně přebrala iniciativu a dostala se před dohrávkou utkání do vedení 8:7, 
pak však obdržela 2 doběhy a bylo rozhodnuto. To obrovské zklamání snad asi ani nemusíme 
popisovat, boj o Ameriku byl tak blízko… 

Mikro: Pozvánka na Odpoledne plné zábavy a přihlášky na nový šk. rok 
V úterý 28. června proběhne v čase 16:00 – 18:00 na hřišti s umělým povrchem v našem 
areálu tradiční Odpoledne plné zábavy, dětský den k závěru školního roku, který je určen 
všem dětem do 10 let jak z kroužku Sportování pro nejmenší – Micro tým a našim  
T ballákům, tak samozřejmě i široké veřejnosti. Děti budou mít jako vždy možnost 
absolvovat stanoviště s různými sportovními a zábavnými disciplínami, zasoutěží si 
v malování na chodníku, čeká je prezentační cvičení našeho spřáteleného fitness centra 
fit2b a také oblíbená minidiskotéka. A chybět nebudou samozřejmě ani sladké odměny, 
takže rodiče, přijďte si se svými ratolestmi užít prima odpoledne. Přijde i Joudík . 

A můžete se již také přihlašovat do kroužku Mikro na nový školní rok! Časy tréninků 
jednotlivých kategorií zůstávají nezměněné, stejně jako výše příspěvků. Takže stačí napsat na 
e-mail joudrs.mikro@seznam.cz, jaký den a čas tréninku podle věku dítěte preferujete.  
A neváhejte, o náš kroužek bývá tradičně obrovský zájem a počet míst je omezený! 

Pochopitelný smutek zavládl ve tvářích všech 
členů týmu Northwest po národní kvalifikaci. 

Nácvik ošetření zraněného Joudrsáka vzali vážně 
malí i velcí. Ale fakt se nikomu nic nestalo! To 
jen tak vypadá …zkrátka dobří herci. 

Ne, to není konec školního roku, to se 
naši radují z úspěchu v Merklíně.  

Navy, Grey a Royal vždy spolu a tak je to 
správné.  


