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LÉTO
Aktualita
Pozvánka na ukázkové tréninky pro děti ve věku 6 - 12 let
VAktualita
září pořádáme v rámci tradiční akce Magistrátu hl. města Prahy Měsíc náboru do
sportovních klubů ukázkové tréninky pro děti ve věku 6 - 12 let. Uskuteční se ve
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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.

A - tým žen

Na EPCW jsme vyrovnali nejlepší klubový výsledek naší historie

Obrovská radost našich děvčat z postupu do finále
a zisku stříbrných medailí. Trenér Tomáš Kusý má
opět skvělý rok: ke klubovému úspěchu přidal
jako kauč reprezentace i zlatý hattrick z ME mužů.
Tak ještě obhájit extraligový titul .

Naše ženské Áčko prožilo velmi úspěšné léto. Po té, co se v červenci Lucka „Zapp“
Zappová, Téra Jakešová, Denisa „Drnda“ Podzimková, Polda Výborná a Madla Loudová
v barvách reprezentace zúčastnily Světového poháru v USA a následně Mistrovství
světa v Kanadě, vyrazil náš tým na nejprestižnější klubový turnaj Evropy, European
Premiere Cup Women (dříve PMEZ) v italském Ronchi a dosáhl zde nesporně
největšího letošního klubového úspěchu českého ženského softbalu. V konkurenci
dalších 8 mistrů svých zemí a loňského vítěze tohoto turnaje vybojovaly Joudrsačky
stříbrné medaile a zopakovaly tak dosud své nejlepší umístění z tohoto turnaje z roku
2014! Sestava vyztužená o českou nadhazovací jedničku ledenickou Veronikou
Peckovou sice ve skupině prohrála zápasy se všemi 3 papírovými favority, ve
zbývajících 5 utkáních jsme však dokázali zvítězit a postoupit ze 4. místa do play off.
V něm naše děvčata postupně vyřadila oba italské velkokluby, když jim nedovolila ani
jednou skórovat. Nejdříve jsme obhájci evropského klubového titulu Bussolengu vrátili
prohru ze skupiny ve stejném poměru, 1:0. V duelu o postup do finále pak v souboji
úřadujících mistrů svých zemí porazili Forli 2:0. S tímto týmem jsme loni prohráli ve
finále PVP, který jsme pořádali, vzpomínáte? Takže letošní vítězství jsme si o to víc
užili. Ve finále jsme sice nestačili na holandské Sparks Haarlem (1:3), přesto je stříbrná
medaile obrovským úspěchem nejen našeho klubu, ale celého českého ženského
softbalu na evropské scéně. Poslední srpnový víkend jsme se pak na Krči po
neúspěšném vystoupení na jarním 1. turnaji Poháru ČSA snažili probojovat do
letošního Final Four. Účast v něm nám mohlo zajistit jen vítězství v 2. pohárovém
turnaji. A podařilo se! Naše děvčata nejprve ve skupině porazila všechny své soupeřky
(Eagles, Storms i Ledenice), v semifinále těsně porazila SaBaT (3:2) a ve finále i Tempo,
rovněž těsně (2:1). V sobotu 17.9. tak budou naše děvčata bojovat o český pohár na
domácí půdě. Letošní Final Four žen i mužů totiž ve spolupráci s ČSA pořádá náš klub
a bude to velká oslava softbalu: připraven je rovněž bohatý doprovodný program, tak
si to nenechte ujít! A samozřejmě nezapomeňte přijít fandit ani na semifinále extraligy
žen, série začíná 24. září, v tomto okamžiku však ještě není jasné, jestli v Kunovicích,
nebo na domácím hřišti.
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Klub
3. ročník našeho mezinárodního Joudrs Cupu dívek do 17 let měl vysokou úroveň
O
posledním prázdninovém víkendu jsme pořádali již 3. ročník mezinárodního turnaje dívek do
Aktualita
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Hlavně si však naše děvčata vyzkoušela, že na MČR mohou hrát a vyhrát s každým týmem,
takže medaile není nereálná, jen je potřeba k zápasům nastoupit zodpovědně. Turnaj se povedl
i po stránce pořadatelské, všechny týmy byly velmi spokojené s organizací a děvčata určitě i se
sobotním barbecue. A navíc nám přálo nádherné až tropické počasí, takže co víc si přát? Aby to
bylo podobné i příští rok .

Reprezentace
Zlatá z ME mužů i bronzové z ME juniorek a ME žen do 22 let nesou stopu Joudrs
Národní reprezentace měly v létě napilno. Ženy do 22 let se utkaly o evropský titul na české půdě
v Pardubicích a po urputných bojích vyválčily bronzové medaile. Muži pod vedením našeho předsedy
Tomáše Kusého dokázali v Itálii docílit zlatého hattricku, tedy 3. zlaté v řadě, což je v Evropě unikát. Ženy
pak nejdříve absolvovaly Světový pohár v americké Oklahoma City, aby se hned následně pokusily o co
nejlepší výsledek na Mistrovství světa v kanadském Surrey. Bohužel zde se ukázalo, že k vítězství je
potřeba bodů, tedy pálení, které nás na šampionátu zradilo, a tak konečné 17. místo jistě není tím
výsledkem, který by si všichni přáli… Juniorky z evropského šampionátu ve španělském Sant Boi přivezly
bronz. Nepodařilo se jim tak sice obhájit titul, ale mladá sestava je příslibem do budoucna. Českou
republiku na vrcholných akcích reprezentovali tito zástupci našeho klubu:
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.
Ženy do 22 let: Kačka Klimplová a Verča Puciowová. Zuzka Klimplová, manažer a skaut.

Klub
Pozvánka na Final Four žen i mužů
V sobotu 17. září budeme v našem areálu svědky svátku českého softballu. Pořádáme totiž ve spolupráci
s ČSA Final Four Poháru ČSA mužů i žen. Díky vítězství v 2. pohárovém turnaji se do něj probojovala
i naše děvčata z ženského Áčka, takže budeme mít možnost stejně jako v předchozích letech fandit
našemu zástupci. Ten rozehraje turnaj semifinálovým zápasem od 11:00 na hřišti A proti Tempu a všichni
věříme, že se probojuje do finále, které je naplánováno od 16:00. A v něm půjde samozřejmě o právo
účasti v PVP 2017, které bude mít jen vítěz Final Four. Kromě toho budeme svědky slavnostního uvedení
nových členů do Síně slávy českého softballu, představení nových dresů reprezentace mužů a žen a na
své si přijdou malí i velcí návštěvníci i mimo zápasy, protože je pro ně připraven doprovodný program
pro děti i dospělé. Záštitu nad akcí převzala místostarostka MČ Prahy 8 paní Alena Borhyová.
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Little League
Do Ameriky se probojovalo 12 našich hráček a 4 členové realizačních týmů
V červenci se naše hráčky ve výběrech věkových kategorií Big, Senior a Junior zúčastnily
kvalifikací regionu Evropa-Afrika projektu Little League a bojovaly v nich o účast na
světovém finále v USA. A hned 2 týmům na soupisce s 12 hráčkami a 4 Joudrsáky – členy
realizačních týmů, se to podařilo! Kvalifikace kategorie Junior jsme dokonce pořádali první
červencový týden na našich hřištích a děvčata z výběru regionu Praha, střední
a severní Čechy v týmu Northwest, si za velké podpory domácích fanoušků po zdařilých
výkonech v turnaji a velmi dramatickém finále dokázala cestu do Ameriky vyválčit. Jejich
světová série se hrála v Kirklandu. Napodobily je po té i jejich spoluhráčky z kategorie
Senior, které byly úspěšné na evropsko-africké kvalifikaci konané v Holandsku a zúčastnily
se své World series v americkém Sussex County kde se probojovaly až do čtvrtfinále. Kromě
velkých zkušeností se zápasů s nejlepšími týmy světa, především těmi americkými, si
děvčata obou kategorií přivezla také mnoho nezapomenutelných zážitků z amerického
pobytu. Jistě budou motivací i pro mnoho dalších hráček pokusit se je v příštím roce
napodobit. A kdo si v Americe užil nádherný týden plný špičkového softballu, zážitků
a šopování?

Článek o vítězství „našeho“ týmu
v evropsko-africké kvalifikaci přinesl
měsíčník Osmička i další média.

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.

Co nás čeká?
Září – chystáme se na MČR v mládeži i na obhajobu mistrovského titulu žen, pořádáme Final Four žen i mužů
Ženy A:

Muži A:
Akademie:

Muži B:

Ženy C:

Kadetky st.:

3. 9. EL (vs. Tempo), v Libuši
Kadeti st.:
3. - 4. 9. II. liga juniorů, 5. kolo, na Joudrs
4. 9. EL (vs. Kunovice), v Kunovicích
17. - 18. 9. EL kadetů, 5. kolo, v Sezimově Ústí
17. 9. Final Four Poháru ČSA, na Joudrs
7. - 9. 10. MČR kadetů, v Havl. Brodě
24. 9. EL 1. semifinále
Kadetky ml.:
10. - 11. 9. II. liga kadetek, 5. kolo, v Troji
25. 9. EL 2. semifinále
23. - 25. 9. MČR kadetek, v Ostravě
1. 10. EL 3. semifinále
1. - 2. 10. Joudrs Cup 16, na Joudrs
2. 10. EL 4. případně 5. semifinále
Kadeti ml.:
10. - 11. 9. EL žáků, 5. kolo, na Černém Mostě
10. 9. II. liga (vs. PV Praha), v Libuši
17. - 18. 9. II. liga kadetů, o pořadí, v Libuši
11. 9. II. liga (vs. Plzeň), v Plzni
Žákyně st.:
17. - 18. 9. EL žákyň, 5. kolo, v Řepích
4. 9. II. liga žen (vs. Dračice), na Joudrs
30. 9. - 2. 10. MČR žákyň, v Krči
10. 9. II. liga žen 1. semifinále
Žáci:
10. - 11. 9. II. liga žáků, o pořadí, na Joudrs
11. 9. II. liga žen 2. semifinále
Žákyně ml.:
17. - 18. 9. II. liga žákyň, 5. kolo, v Chomutově
24. 9. II. liga žen 3. semifinále
T ball:
17. 9. EL, 6. kolo, v Kostelci n.Orlicí
25. 9. II. liga žen 4. případně 5. semifinále
17. 9. II. liga, 6. kolo, v Havl. Brodě
23. - 25. 9. MČR kadetek, v Ostravě
18. 9. Coach Ball, 5. turnaj, v Havl. Brodě
5. 9. I. tř. PPM (vs. Pikes), na Joudrs
24. - 25. 9. Wanderers Herbst Cup U10, Vídeň (AUT)
19. 9. I. tř. PPM (vs. FEL), na Joudrs
7. - 9. 10. MČR v T ballu, v Chomutově
26. 9. I. tř. PPM (vs. Bohemians), na Joudrs Mikro:
28. 9. Bee Ball Day, od 10:00 na Joudrs
3. 10. I. tř. PPM (vs. ISBA), v Krči
Joudrs Slowpitchová Liga: 9. 9. VIII. kolo, od 18:30 na Joudrs
6. 9. PPŽ (vs. Kotlářka B), v Dejvicích
Akce pro veřejnost:
12. 9. PPŽ (vs. Kotlářka B), na Joudrs
15., 21. a 27. 9. Ukázkové tréninky, od 15:30, na Joudrs
19. 9. PPŽ (vs. Radotín B), na Joudrs
1. 9. Zpátky do školy, 15:00 - 19:00, před OC Krakov
10. - 11. 9. II. liga kadetek, 5. kolo, v Troji
4. 9. Kdo si hraje, nezlobí, 13:00 - 18:00, před KD Krakov
23. - 25. 9. MČR kadetek, v Ostravě
8. 9. Harfandění, 14:00 - 18:00, v OC Harfa Vysočany
1. - 2. 10. Joudrs Cup 16, na Joudrs
10. 9. Babí léto, 13:00 - 17:00, PN Bohnice
3. 10. PPŽ (vs. Canaries), na Joudrs
Joudrs Slowpitchová Liga: 24. 6. VII. kolo, od 18:30 na Joudrs
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Akademie
Loučení s extraligovou příslušností
Akademičky už před závěrečným dvojzápasem extraligy juniorek věděly, že extraligové
pole bude v příštím roce bez naší účasti. V závěrečném dvojzápase letošního
extraligového působení s Dvorem, který se hrál na našem hřišti, se však snažily bojovat,
co síly měly. Bohužel jeden z kandidátů na letošní titul jim však příliš šancí nedal
a v sestavě na prkně s Áďou Linkovou, která u nás hostuje (snad se přestup brzy podaří)
a nastupuje za Akademii v 2. lize žen, nadělil nejdříve 15, v druhém utkání pak tucet
doběhů. Naše děvčata korigovala výsledky v obou duelech alespoň po 1 čestném
doběhu. Loučení s letošní extraligou sice nebylo úplně úspěšné, ale všichni věříme, že
děvčata vybojují příští sezónu extraligovou příslušnost pro Joudrs zpět.

Holky se jistě příští rok hecnou a vybojují
extraligu zpět.

Junioři, kadeti, žáci
Soustředění v Dánsku a úspěšné působení žáků „baseballistů“ v Itálii
Zástupci naší chlapecké větve vyrazili již tradičně (potřetí) na začátku prázdnin na
soustředění do Dánska. Napěchovaný autobus a tranzit urazili cestu tam bez problémů
a klukům nevadilo ani nepříliš vlídné a seversky chladné počasí. Po dobu pobytu se
věnovali tréninkům, tmelení kolektivu, mezinárodním vztahům a fandění přes internet
ostatním týmům se zástupci Joudrs. Užili si i výlet do Kodaně, škádlení stráže před
královským palácem, plavby výletní lodí i společnosti známé sochy Malé mořské víly.
A protože o nás bylo náramně postaráno, jistě to nebyl náš poslední výjezd do
Království dánského  .
Všechny chlapecké kategorie také absolvovaly svá soustředění, žáci se navíc zúčastnili
Joudrsáky velmi oblíbeného mezinárodního turnaje v italském Sala Baganze. A že se
v Sale nehraje chlapecký softball? Nevadí, naši kluci se rychle přeorientovali na baseball
a šlo jim to náramně! Jen těsně neproklouzli až do finále a kromě výborné hry zde
zanechali také skvělý kamarádský dojem a navázali nejen nová přátelství, ale také
pokračování dobrých vztahů s pořadateli. Svědčí o tom i děkovný dopis ředitele turnaje
a článek v místních novinách. Pár žáků pak ještě vypomohlo v dresu pražské Kotlářky na
baseballovém turnaji v Ronchi a vedli si obdobně jako v Sale. A co je hlavní, všichni si v
Itálii náramně užili!

Je to studený, i ten hydroplán musí mít na
lyžinách omrzliny!

Žlutá trička žáků nesvítila jen na turnajích,
ale také třeba v muzeu Ferrari v Maranellu.

Kadetky
Starší tmelily kolektiv na mezinárodních turnajích, mladší v Ledenicích
Hned o prvním prázdninovém víkendu vyrazil kadetský tým složený z hráček Akademie,
starších a mladších kadetek a posilami z jiných klubů na 3. ročník mezinárodního turnaje
v Ramsteinu. Na známé vojenské základně si děvčata užila nejen zajímavých zápasů, ale
také koloritu vojenského uzavřeného území. Výsledek proto nebyl až tak důležitý…
Hráčky ze všech 3 našich týmů se pak zúčastnily evropsko-africké kvalifikace svých
kategorií projektu Little League (viz článek na jiném místě tohoto Buletinu). Kadetky starší
pak ještě absolvovaly turnaj Due Torri v italské Parmě, kam musely pro slabší zájem
Joudrsaček vyrazit ještě posílenější o mimoklubové hráčky. Silná konkurence 5 italských
týmů náš pražský výběr dost prověřila, ale na druhou stranu jsme díky ní nasbírali další
cenné zkušenosti. V srpnu pak děvčata ladila formu na závěr sezóny na soustředění na
Joudrs a některé se zúčastnily domácího mezinárodního Joudrs Cup 17 o posledním
srpnovém víkendu. Kadetky mladší absolvovaly své týdenní soustředění v Ledenicích
a náramně si jej užily. Kromě trénování navštívily místní pouťové atrakce, prověřily své
schopnosti ve výškách lanového centra v Hluboké a především 2 dny sjížděly Vltavu.
Zkrátka skvělý teambuilding po všech stránkách, už teď by si jej všechny chtěly zopakovat
 . Také z tohoto týmu se polovina hráček zúčastnila, stejně jako většina hráček
kadetského věku z Akademie, námi pořádaného Joudrs Cupu U17. Jak se jim na něm
vedlo, si můžete přečíst v samostatném článku.

Tým kadetek starších na turnaji v italské
Parmě.

Kadetky mladší začaly soustředění
v Ledenicích zkouškou odolnosti žaludku
trenéra. Vyměnily školní lavici za tu pouťovou.
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Žákyně
Pasta, pasta, pasta – tohle slovo chceme slyšet zase až za rok!
Děvčata z obou našich žákyňských týmů absolvovala v létě hned 2 turnaje v Itálii. Nejdříve
vyrazily reprezentantky našeho klubu s týmem složeným z obou našich celků a doplněným
o hráčky Eagles, SaBaTu a chomutovských Beavers do městečka Castions delle Mura na
severní pobřeží italské části Jadranu na turnaj Summerdays. Kromě samotných zápasů
a krásného konečného 5. místa si užívaly také blízkého moře i návštěv místních městeček.
V srpnu pak oba naše týmy vyrazily do Collecchia na tradiční EMRYT. Pořadatelé nakonec
spojili původně plánované kategorie (rozvojovou a sportovní) v jednu a tak se naše týmy
setkávaly nejen mimo hřiště, ale v ostrých soubojích i na něm. V obou turnajových kláních
překvapivě zvítězil tým žákyní mladších posílený o chomutovské hráčky a zajistil si tak
v konkurenci 8 týmů z 6 zemí konečné 5. místo právě před svými staršími spoluhráčkami,
kterém obsadily 6. příčku. Oba italské turnaje znamenaly pro naše děvčata nejen výbornou
možnost získat další herní zkušenosti, stmelovat kolektiv, najít si nové zahraniční přátele, ale
také mnoho zábavy: díky EMRYTU jsme navštívili Veronu, mnoha generacím Joudrsáků známé
blízké koupaliště v Sala Baganze a na cestě zpět i jezero Lago di Garda. A vzpomínat budou
i na italský jídelníček: těstoviny (pasta) na všechny možné způsoby lezly všem i ušima, takže
rodičové: raději je hráčkám nějakou dobu nevařte! . Oba naše týmy pak v závěru prázdnin
ještě absolvovaly svá týdenní soustředění.

Hádejte, co je na obou fotkách stejné?
Oba žákyňské týmy, pohoda a italské
„ažúro“ přeci!

T ball
Všechny naše týmy si užily mimopražská i pražská soustředění
Orange a Navy
O prázdninách vyrazily oba týmy na již (čtvrté) soustředění do jihočeských Ledenic, kde si
kromě pilování softbalových dovedností užily také celotýdenní Ledenickou olympiádu, ve
které nechyběly takové disciplíny, jako střelba ze vzduchovky, vrch koulí či štafeta na
místním obávaném oválu. Trenéři pro děti připravili i celodenní výlet do exotického parku
zvířat ve Dvorci, kam celou výpravu zavezl speciální autobus jihočeského Jihotransu
vypravený jen pro ně. I zde probíhala soutěž po celé Zoo. Soustředění všichni hodnotili jako
báječné a nemalou měrou k tomu přispěla i domácí kuchyně restaurace Na hřišti v podání
místní softbalové rodiny Staňkových. Poslední 3 srpnové dny pak proběhlo ještě soustředění
na Joudrs zaměřené na závěr sezóny, jejímž vrcholem bude říjnové MČR, ze kterého by si
T balláci rádi přivezli znovu medaili, pokud možno tu nejcennější. Budeme jim držet palce!

Ledenická Sharks Bay Aréna nás přivítala
s otevřenou náručí. Jako vždy .

Royal a Grey
I naši nejmladší T balláci vyrazili na své soustředění mimo Prahu, již podruhé do města
Hermelínu, do Sedlčan. Také oni si zde užili nejen vylepšování svých softbalových dovedností,
ale také řadu her a zábavy. A stejně jako jejich starší T balloví spoluhráči, i oni v závěru
prázdnin pokračovali v soustředění na Joudrs.

Mikro

Trenér Tonda na Ledenické olympiádě
úspěšně napodoboval Helenku
Fibingerovou. Nebo spíš Zolu Buddovou,
která běhávala bosa?

Kdo nebyl na letním mimopražském táboře na Benecku, může jen litovat!
Kromě již tradičních 2 prázdninových příměstských táborů na Joudrs, které se nesly v duchu
odzkoušených aktivit, vyrazili poprvé mimo Prahu na své „soustředění“ i Mikráčci, a to na
Benecko. Jestli si některý z rodičů před tím myslel, že jej tak malé děti nezvládnou, mýlili se.
Prťata se v chatě Barka i mimo ni náramně bavila po celý týden: ať už celotýdenní hrou
s Krakonošem za pokladem, výletem na rozhlednu Žalý, návštěvou stanice horské služby,
příjezdem hasičů a jejich praktickou ukázkou hašení (ne požáru, ale našich dětí), různými
hrami a tvůrčími dílnami a v neposlední řadě také závěrečným karnevalem. A jelikož se
dobré reference nesou velmi rychle, budeme-li v táboře pokračovat i příští rok, bude o něj
zájem víc než obrovský. To nám věřte!
Projížďky na koních patřily na Benecku
k nejoblíbenějším aktivitám.

