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ZÁŘÍ
Aktualita
Pozvánka na softballový turnaj pro veřejnost, Sportuje celá Praha 8
VAktualita
neděli 16. října 2016 se na našich hřištích uskuteční další ročník turnaje pro veřejnost, který pořádáme
v rámci tradičního projektu Sportuje celá Praha 8 realizovaným MČ Praha 8. Turnaj je určen pro maximálně
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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
Ženy A
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víc.uveden nový člen, byly představeny nové dresy českých reprezentací a celý
program zpříjemňovaly roztleskávačky. Ještě v srpnu, před druhým kvalifikačním
pohárovým turnajem, však nebylo jasné, zda se naše děvčata do Final Four vůbec
kvalifikují a zda je tak fanoušci budou moci na domácím hřišti podpořit. Vítězstvím v Krči
se to však našim děvčatům podařilo a všichni jsme se těšili na jejich vystoupení na Joudrs,
jejich forma v posledních týdnech byla totiž famózní. Všechno však mohlo být díky počasí
jinak… od pátečního večera až do sobotního rána totiž Bohnice sužoval vytrvalý déšť
a hřiště byla po ránu totálně pod vodou a tudíž nehratelná. Díky obrovskému úsilí našich
dobrovolníků, hráčů i hráček z řad mládežnických týmů i děvčat z A týmu žen, které si
tímto způsobem daly netradiční rozcvičku, se po 3 hodinách sušení podařilo obě hřiště
zprovoznit a zápasy tak mohly s menším časovým posunem přeci jen začít. Už v semifinále
proti Tempu ukazoval náš tým mnohem větší vůli po vítězství, přidával bod po bodu,
a když pak Anička Lemberková svým nádherným dlouhým odpalem zaznamenala běžený
homerun a stáhla 3 body, bylo o vítězi v poměru 8:0 rozhodnuto již po 5. směně. Finále
pak proti sobě svedlo oba letošní favority extraligy, naše děvčata coby vítěze základní části
a Snails z Kunovic, které za námi v extraligové tabulce skončily druhé jen se ztrátou
jediného bodu. My jsme na nadhozu představili naši americkou posilu Alyson Spinas, která
soupeřkám mnoho nedovolila, zato domácí hráčky si hlad po bodech přenesly i do
závěrečného zápasu a v předposlední směně vedly už 6:2. Vtom se však spustila obrovská
průtrž, která opět proměnila hřiště v nehratelný bazén a zápas přerušila. Rozhodčí
nakonec kvůli nepřízni počasí zápas předčasně ukončili a vyhlásili za vítěze naše hráčky,
Fotky z Final Four hovoří za vše: nesmírné
které se tak po roční pauze mohly radovat ze zisku Poháru ČSA. Zároveň si tímto
úsilí pořadatelů i hráček vyústilo
vítězstvím zajistily právo reprezentovat v příštím roce Českou republiku v evropském
v závěrečnou neskonalou radost všech
Poháru vítězů poháru. Pro úplnost dodejme, že se nám opět díky velkému úsilí nakonec
Joudrsáků.
podařilo hřiště znovu po hodině vysušit a umožnili jsme tak odehrát mužské finále, které
bylo obrovským dramatem a rozhodlo se až v 5. nastavené směně, která skončila až těsně
před půlnocí. Po celkem 12 odehraných směnách se vítězem stali muži pražského Spectra.
Ženské Final Four naznačilo, že se můžeme těšit na nádherné vyvrcholení sezóny, tedy
boje o extraligový titul, který by naše děvčata ráda obhájila. A semifinálovou sérii hranou
na 3 vítězné zápasy jsme proti Tempu začali skvěle. Po prvním hracím víkendu vedeme už
2:0 na zápasy, když jsme nejdříve udolali soupeřky jen těsně 2:1, poté je však na jejich
hřišti rozdrtili 8:1. Třetí zápas se hraje v sobotu 1.10. na Tempu. Případný 4. a 5. zápas by
se odehrál na Joudrs v neděli 2.10. Tak nezapomeňte přijít fandit! Finálová série na
3 vítězství pak začíná v sobotu 8.10.
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Akademie
Jsme ve finále 2. ligy žen!
VAktualita
semifinále 2. ligy žen se děvčatům z naší Akademie podařil v 2. lize žen husarský kousek,
když si nečekaně poradila s týmem Přírodních věd Praha (PV Praha) 3:1 na zápasy
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Chlapské Áčko zakončilo bohužel své letošní boje v 2. lize mužů v září 4 prohrami na hřištích soupeřů.
Nejdříve v dvojzápase s PV Praha měli naději v úvodním duelu na vítězství, ale to jim uteklo o 2 body.
Druhý zápas skončil pro nás snad až příliš krutě 0:18. Proti SVŠ Plzeň to bylo obdobné, jen v opačném
gardu: první zápas 0:10, druhý 0:2. V konečné druholigové tabulce jsme tak obsadili 8. místo s 11 bodovou
ztrátou na Hladové Hrochy. Naštěstí letos nikdo nesestupuje, takže můžeme i v příštím roce sbírat cenné
druholigové zkušenosti.
Béčko v 1. třídě Pražského přeboru zaznamenalo 3 prohry (s Pikes 5:15 a 0:15, s FEL 7:8) a jednu výhru nad
Bohemians (11:7). V průběžné tabulce nám zatím patří pěkné 4. místo, přičemž naší mužské záloze zbývají
odehrát ještě 3 utkání.

Ženy C
Dělíme se o 1. místo v průběžné tabulce Pražského přeboru
Rekreačně a přesto s výbornými výsledky, to je naše ženské Céčko (v soutěži, kterou hrají, jsou však
uváděny jako Joudrs D). V sestavě s matkami, čerstvými i včasnějšími, bývalými hráčkami i sem tam
s nováčky, celou sezónu si dámy užívaly společných zápasů a při tom je jen tak mimochodem vyhrávaly.
Stejně tak i v září: porazily jak Kotlářku B (3:2), tak i Radotín, byť skrečí (7:0) a v průběžné tabulce jim
patří dělené 1. místo. Do konce zbývá dle výsledkové listiny na webu ČSA dohrát 3 dosud neodehrané
zápasy, tak se děvčata na té první příčce nakonec třeba i osamostatní .

Joudrs Slowpitchová Liga
Karlínský gang obhájil titul
Posledním 8. kolem byl ukončen 3. ročník JSL. V konečné tabulce nedošlo
oproti předchozímu průběžnému pořadí na předních místech k žádným
změnám a tak Karlínský gang obhájil svůj loňský titul před druhými
Blackout a třetími Šedými vlky. Další sezóna je za námi, a byla opět
úspěšná. Především v tom, že si jej užili ti, co si chtěli zahrát a pobavit se.
A o to jde v Lize především. Má svůj věhlas i za hranicemi Bohnic, za
„dveřmi“ stojí několik dalších týmů, které by chtěly JSL hrávat. Tak uvidíme,
jestli jim některý z tradičních týmů uvolní do nového ročníku místo. Nový
bude také ředitel JSL, po Richardu Pohlovi, který odvedl velký kus práce, se
nyní hledá jeho nástupce. Přihlásíte se na tuto funkci? .

Konečná tabulka 3. ročníku Joudrs Slowpitchové Ligy.
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Klub
Prezentační akce byly náročné, ale vydařily se,
poptávka po členství v klubu převyšuje kapacity!

Prezentačně náborové akce začaly 1. září
před OC Krakov akcí Zpátky do školy …

O státním svátku 28. září vyvrcholil náš náborový měsíc akcí
pro veřejnost, především děti do 10 let, Bee Ball Day. Na
hřišti B, na kterém byla nalajnována 3 hřiště, se utkalo přes
30 malých sportovců rozdělených do 6 týmů a každý si
zahrál 2 zápasy. Všichni hráli s vervou a nadšením
a slunečné dopoledne si náramně užili. Následovaly
dovednostní soutěže: hod na přesnost, odpal do dálky a běh
na rychlost po metách. Jejich rodiče si pak vyzkoušeli zahrát
si přátelský slowpitchový zápas a na závěr dostali všichni
malí účastníci diplom, sladkou odměnu a odznáček s včelou,
symbolem Bee ballu, na památku. Největší odměnou však
bylo dát si placáka s Joudíkem a někteří našeho maskota
opravdu nešetřili . Touto akcí jsme tedy završili sérii
prezentačně-náborových aktivit, kterých jsme se účastnili
v průběhu celého září, ať již jako pořadatelé, nebo hosté.
A bylo jich opravdu hodně: Zpátky do školy, Kdo si hraje,
nezlobí, Harfandění a Babí léto. Nesmíme zapomenout ani
na 3 ukázkové tréninky pro veřejnost, kterých se zúčastnilo
na 30 dětí a většina z nich se chce stát našimi členy. Je
potřeba také poděkovat všem našim týmům a členům, kteří
akce pořadatelsky a personálně zajišťovali, zvláště
dobrovolníkům do masky Joudíka  . Akce potvrdily, že
Joudrs jsou v Praze 8 známým a vyhledávaným sportovním
klubem, který děti „táhne“. Zájem o členství v našem klubu
je obrovský a kapacity v mládežnických týmech jsou již
vyčerpány, volná místa už téměř nejsou. Co by za to v jiných
klubech dali, že ano? 

… a skončily 28. 9. Bee Ball Day na
Joudrs.

Co nás čeká?
Říjen – budeme sklízet ovoce naší celoroční práce: vrcholí soutěže všech kategorií
Ženy A: 1. 10. EL 3. semifinále (vs. Tempo), v Libuši
Kadetky:
1. - 2. 10. Joudrs Cup W16, na Joudrs
2. 10. EL 4. příp. 5. semifinále (vs. Tempo), na Joudrs
Kadeti st.:
7. - 9. 10. MČR kadetů, v Havl. Brodě
8. 10. EL 1. finále, na Joudrs
Kadeti ml.:
30. 9. - 2. 10. MČR žáků, na Joudrs
9. 10. EL 2. finále, venku
Žákyně st.:
30. 9. - 2. 10. MČR žákyň, v Krči
15. 10. EL 3. finále, na Joudrs
8. - 9. 10. Joudrs Cup 13 Mix, na Joudrs
16. 10. EL příp. 4. finále, venku
Žákyně ml.:
8. - 9. 10. Joudrs Cup 13 Mix, na Joudrs
22. 10. EL příp. 5. finále, na Joudrs
Žáci:
8. - 9. 10. Joudrs Cup 13 Mix, na Joudrs
Muži B: 3. 10. I. tř. PPM (vs. ISBA), v Krči
T ball:
8. - 9. 10. MČR, v Chomutově
10. 10. I. tř. PPM (vs. Mistrál), na Joudrs
15. 10. Joudrs Cup 10 Mix, na Joudrs
17. 10. I. tř. PPM (vs. Starý psi), v Radotíně
Akademie: 1. 10. II. liga žen 1. finále (vs. Mladé Buky), na Joudrs
Joudrs Slowpitchová Liga: 14. 10. I. kolo, od 18:30 na Joudrs
2. 10. II. liga žen 1. příp. 2. finále (vs. Mladé Buky), na Joudrs
Ženy C: 3. 10. PPŽ (vs. Canaries), na Joudrs
Veřejnost: Sportuje celá Praha 8, na Joudrs
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Kadetky
Postup do extraligy stvrzen
V posledním druholigovém kole kadetek hraném na hřištích trojského saBaTu naše děvčata stvrdila
postup do extraligy. Podařilo se to hráčkám z týmu kadetek mladších, které na turnaji obsadily
konečné 3. místo, když prohrály jediný zápas, a to hned ten první sobotní ranní proti řepským
Storms. Pak už však nezaváhaly a ve skupině zdolaly všechny ostatní soupeřky a v boji o bronz pak
v nádherném duelu proti domácím otočily nepříznivý vývoj a v 2. tiebreaku rozhodly o svém vítězství
a postupu do extraligy. Jejich starší spoluhráčky z týmu kadetek starších byly v Troji ve výborné
formě, vyhrály všechny zápasy ve skupině a ve finále pomstily své mladší kolegyně v utkání o zlato se
Storms. Letošní turnaje druhé ligy kadetek tak nepoznaly jiné vítězky, než ty v oranžových dresech
Joudrs: kadetky starší vyhrály úvodní a závěrečný turnaj, kadetky mladší pak zbývající 3.
V druholigové tabulce skončily naše týmy na prvních dvou místech: celkovým vítězem se staly
mladší, starší za nimi zaostaly jen o 3 bodíky. A to je skvělá vizitka našeho klubu! Věřme, že mladší
(příští rok už starší) kadetky budou v dobrých výkonech pokračovat i mezi extraligovou elitou .

Kadetky starší (nahoře) a kadetky mladší
(dole) vybojovaly dohromady všechna
letošní turnajová vítězství v 2. lize.

Mistrovství České republiky kadetek nám přineslo bronz!
Skvělého a pro mnohé nečekaného výsledku dosáhl náš klub na MČR kadetek v Ostravě, kam vyslal
tým složený z nejzkušenějších hráček: z Akademie, kadetek starších a mladších. V těžké základní
skupině v úvodním utkání hraném již v pátek odpoledne zaskočila naše děvčata tým Tempa, jednoho
z favoritů na titul, který porazila po krásném boji 4:1. V bojovném výkonu jsme pokračovali i v sobotu,
kdy jsme tentokrát připravili překvapení hráčkám i fanouškům krčských Eagles, pozdějšímu vítězi MČR
a novým mistryním republiky, a porazili je 9:5. Už jako jistí vítězové naší základní skupiny jsme pak
vyprovodili ze hřiště řepské Storms vítězstvím 6:2. Nedělní semifinále s HSM Trutnov bylo nádhernou
bitvou až do konce. Začali jsme sice jedním obdrženým bodem, který jsme však trutnovským vzápětí
vrátili. Po vystřídání našeho nadhozu a našich zbytečných chybách v poli nám však soupeřky odskočily
na rozdíl 2 bodů. Ty jsme mohli srovnat, měli jsme velmi slibné situace: nejdříve obsazenou 3. a 2.
metu, v další směně pak dokonce všechny mety při žádném autu. Bohužel pálka nás nepodržela
v rozhodujícím okamžiku zápasu, stáhli jsme již jen jeden bod a zápas ukončila trutnovská Eliška
Stejskalová nádhernou rybou na osmičce… Pořád jsme si ale mohli z Ostravy odvézt alespoň
bronzovou medaili. O tu jsme se poprali s domácími Arrows a naše snažení korunované jasnou výhrou
11:1 bylo úspěšné! Z letošního MČR kadetek jsme tak na Joudrs přivezli pro klub první velkou
mládežnickou medaili letošní sezóny. A věříme, že nebude jediná, všechna MČR v ostatních
mládežnických kategoriích se teprve uskuteční!

Kadeti starší
Vítězství v závěrečném extraligovém turnaji a 1. místo v konečné tabulce
Sezimovo Ústí přivítalo závěrečný turnaj kadetské extraligy deštivým počasím. K tomu se přidalo naše
brzké ranní vstávání a první zápasový „průšvih“ byl na světě: nestačili jsme na domácí Hladové Hrochy
a prohráli 8:10. To nás naštěstí nakoplo a zbývající utkání víkendu už jsme vyhráli: s Havl. Brodem 8:7,
s Mostem 10:1 a především jsme porazili kluky z Locos Břeclav (8:6), což byl náš hlavní cíl sezóny. Tím
jsme si dodali patřičného sebevědomí pro nadcházející Mistrovství ČR, které se hraje 7. - 9.10. v Havl.
Brodě. Vítězství v závěrečném turnaji extraligy a dělená první příčka v konečné tabulce už jsou jen
příjemnou třešničkou na dortu. A na MČR nedáme nikomu nic zadarmo!! Kluci chtějí medaili a
pomýšlejí hodně vysoko, tak jim držte palce.

Bronzový tým z MČR: zleva nahoře headkauč
Eva Rendlová, Sára Růžičková, Áňa Zoulová,
Klárka Pospěchová, Áďa Šimůnková, Terka
Šmejkalová, Míša Otáhalová, Giuli Auricchio,
Téra Kunze, Zuzka Zdráhalová a kauč Petr
Mindžak. Dole zleva: Barča Šplíchalová,
Kačka Růžičková, Niki Brdková, Klára
Hudíková a Štěpa Kostinová.

Kadeti mladší
Na závěr sezóny historická zlatá z extraligy žáků
Poslední turnaj extraligy žáků už nijak nemohl zamíchat pořadím na prvních místech tabulky a tak se
turnaj nesl v duchu strategických příprav a zkoušení na nadcházející Mistrovství ČR. Žádný tým
z předních příček tak nebyl pod tlakem, my měli jistotu stříbrné pozice a nemohli již dosáhnout na
zlatou okupovanou Mostem a podle toho vypadala i naše uvolněná hra a skvělé výkony. V sobotu jsme
bez problémů zdolali Spectrum 10:1, Kunovice 6:0 i Havl. Brod 11:2. V neděli jsme chtěli konečně
zlomit naši kletbu prvních ranních zápasů, ale soupeřem nám byl tým nejsilnější, Most. Začali jsme
skvěle, ujali se vedení3:0 a možná tomu pomohl i šamanský zaklínací tanec jednoho z členů
realizačního týmu. Nevydrželo to však bohužel dlouho, udělali jsme pár školáckých chyb v poli a Most
najednou dotáhl 3 doběhy… a dokonce se před dohrávkou ujal vedení 4:3. V té se nám však podařilo
nejdříve srovnat skóre a pak stáhnout i vítězný bod! Obrovská radost všech nemá konce. Jak by taky
ne, tým pod vedením Lenky Cahové dosáhl historického úspěchu Joudrs v extralize žáků, poprvé vyhrál
extraligový turnaj a připravil Lence, která se s týmem bohužel loučí, krásný dárek na rozloučenou. Teď
ještě zabojovat na MČR a vybojovat opět medaili. Motivaci mají kluci velkou, vždyť bylo Mistrovství
přeloženo na Joudrs a tak jim můžete přijít fandit od pátku 30. 9. do neděle 2.10.

Kadeti starší (nahoře) chtějí zaútočit na
svém MČR na medaili nejcennější …
… stejně jako kadeti mladší (dole) na MČR
žáků, které se neplánovaně hraje na
našem hřišti.
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Žáci
Na domácím hřišti jsme vyválčili 2. místo ve Finálovém turnaji 2. ligy
Naši žáci z týmu B hrající 2. ligu žáků bojovali na domácím hřišti ve finálovém turnaji o 1. - 6. místo. I když
nemohli postoupit do extraligy (tu hraje tým kadetů mladších) a ani na MČR, motivace jim nechyběla a kluci
se rvali o vítězství v každém utkání. Nezačali sice nejlépe, týmu Chomutova posílenému o nejlepší jejich
žákyně, na úvod turnaje podlehli 0:2. Pak už ale nedali žádnému dalšímu soupeři šanci a všechny porazili:
Pardubice 14:1, kostelecké Klackaře 4:2, Trhové Sviny 6:3. Bohužel ani finálová odveta proti chomutovským
Bobrům (či lépe Bobřicím) nám nevyšla, ale 2. místo na „MČR 2. ligy“ je pro kluky velkým úspěchem a
příslibem do další sezóny, kdy v extralize nahradí naše kadety mladší. Náš tým C pak bojoval na turnaji o
konečné 7. – 11. místo v Sezimově Ústí a ve skupině vyválčil 2 výhry a stejný počet proher. V utkání o
konečné 3. místo v turnaji nám však domácí Hladoví hroši vrátili prohru ze skupiny a my odjížděli z jižních
Čech s konečnou bramborou příčkou.

MČR žáků hrané na Joudrs má
i svou stránku na facebooku,
právě s touto fotkou.

Žákyně starší
V posledním extraligovém kole jsme vybojovali stříbro
Závěrečné 5. extraligové kolo hrané v Řepích ohrožoval celý víkend déšť, nakonec se však podařilo odehrát
bez vážnějších srážkových problémů a přineslo nám velkou radost v podobě konečného 2. místa.
Předcházela tomu jasná výhra v úvodním zápase nad domácími Storms (11:0), pak dramatický duel s favority
extraligy, ostravskými Arrows, ve kterém jsme dotáhli 4 bodový náskok a sahali v dohrávce dokonce po
vítězství, což se nám bohužel nakonec nepodařilo (3:4). V třetím utkání jsme si však spravili chuť vítězstvím
nad SaBaTem (7:2). Poslední utkání proti Trutnovu bylo přímým soubojem o stříbro. Naše pozorná obrana a
dobrá pálka nakonec rozhodly o našem vítězství 3:1 a konečném 2. místě, které nás posunulo na dělené 3.
místo v konečné extraligové tabulce. Vrchol sezóny, Mistrovství ČR, nás čeká o prvním říjnovém víkendu na
Krči a medailový sen není vůbec nereálným. Přijďte nás na Eagles podpořit!

Hřiště na Storms přináší barvám
Joudrs pravidelně radost. Tentokrát
tedy žákyním starším.

Žákyně mladší
Chomutovské hřišťové jezero nám nedovolilo odehrát poslední kolo 2. ligy
Na poslední druholigové kolo jsme vyrazili do Chomutova. Obloha nevěstila nic dobrého, déšť nás vyprovázel
již na cestě tam a nepříznivé předpovědi se bohužel vyplnily do puntíku. Stačili jsme v termínu odehrát jen
náš první zápas. Eagles, které přijely bojovat o postup do extraligy, neponechaly nic náhodě a postavili proti
nám to nejlepší, co s sebou měli a jasně zvítězily 12:0. Pak už začal úřadovat déšť a začátek našeho dalšího
duelu se z důvodu úprav hřišť neustále posouval až na 17:30. Proti Trhovým Svinům jsme, promočení a
prochladlí po celodenním čekání, sehráli velmi vyrovnané utkání, bohužel nám „utekla“ první směna, která Promočené, prochladnuté, čekáme na další
zápas: kdy začne a bude ještě vůbec? To
poznamenala průběh i konečný výsledek zápasu 6:10. Prohra nás velmi mrzela, ale ještě více následné
bylo poslední kolo v Chomutově…
zrušení celého turnaje … Jako nováček v žákyňské kategorii můžeme být s naším premiérovým působením
v této věkové kategorii spokojeni. Na úvod jsme vybojovali 4. místo v konečné tabulce a věříme, že i nasbírali
dostatek zkušeností tak, abychom příští sezónu důstojně nahradili v extralize tým našich žákyní starších.

T ball
Orange
Naši nejzkušenější tballáci pokračovali ve své spanilé jízdě extraligou i po prázdninách. Ani v 6. kole hraném
v deštivém víkendu v Kostelci n. Orlicí nenašli přemožitele a opět celý turnaj vyhráli, čímž se vítězstvími ve
všech letošních extraligových turnajích stali s maximálním možným počtem bodů jasným vítězem extraligy
po základní části. Za celou sezónu odešli z 25 zápasů jen 2x poraženi. Další turnajový titul si pak přivezli o
posledním zářijovém víkendu z 1. ročníku mezinárodního coachballového turnaje ve Vídni, Wanderers
Herbst Cupu U10, kde se utkali s 10 týmy ze 3 středoevropských zemí. Kromě krásného výsledku a vítězství
Ríši Ullera v dovednostní soutěži o nejdelší odpal si také užili osvětlených atrakcí v nedalekém Prátru a
dospělí pak večerní prohlídku památek hlavního města bývalého Rakousko-uherského mocnářství. Všichni
Joudrsáci věří, že našim Oranžádám vydrží forma i do jejich Mistrovství ČR, které se uskuteční druhý říjnový
víkend v Chomutově. Držíme moc palce!

Orange už vyhráli, co se dalo. Zbývá jim
poslední velký turnaj, ten nejdůležitější,
MČR. A my věříme, že zvládnou i ten.

Navy, Royal a Grey
Poslední 6. kolem v Havl. Brodě zakončily všechny 3 naše týmy své letošní účinkování v 2. lize T ballu. Navy
si zde připsali 2 výhry a 3 prohry ve skupině, Grey zaznamenali 1 výhru ve skupině, Royalistům se bohužel
ve skupině zvítězit nepodařilo, když je jejich šedí spoluhráči porazili 13:11. O konečnou 7. příčku pak
zkušenější Navy zvítězili v bratrovražedném duelu nad Grey, Royal si bohužel z Vysočiny neodvezl žádnou
výhru, když v závěrečném souboji o 9. místo jen těsně podlehl Merklínu 13:15. Přesto všechny naše týmy
přijely do Prahy spokojené a s dalšími bohatými herními zkušenostmi, které se jim budou hodit v příští
sezóně. Ta letošní byla věru povedená, Navy si vybojovali celkové krásné 3. místo v konečné druholigové
tabulce, Grey a Royal pak 9. resp. 10. příčku z 13. účastníků. Našim nejmladším však nejde o celková
umístění, ale o to, aby si turnaje užili a hráčsky se zdokonalovali, což se jim letos podařilo měrou
vrchovatou!

Děvčata a kluci z Navy už se „dováleli“
v 2. lize, příští rok je čeká extraliga.

