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Představujeme a zveme…

Červen a Červenec

Intercontinental Cup na konci srpna

Největší akcí tohoto roku, která je zároveň generálkou na nadcházející mistrovství světa, je Intercontinental Cup. Do Svoboda parku
na Joudrs se sjedou nejlepší týmy každého kontinentu se systémem každý s každým se utkají o pohár Intercontinentálního vítěze.
Lepší mužská softballová akce letos nebude a proto neváhejte a přijďte se podívat. Cokoliv, co vás napadne a chcete, vědět najdete
na webu http://icc2018.softball.cz/ včetně online rezervace lístků. Pro registrované členy ČSA je 30% sleva. Stačí zadat při nákupu
slevový kód ve tvaru: JMENOPRIJMENI ROKNAROZENI). /vzor:PAVELBOK1975/

Ženy A
Tažení extraligou prozatím na jedničku
Ženské áčko letos notně omlazené a zapracovávající nové hráčky stále hraje na špičce extraligy.
Společně s rivalkami z Eagles se perou o první místo. Hráčský kádr letos opustilo několik opor z let
minulých a do týmu se postupně zapracovávají nové tváře. Přes prázdniny budou mít hráčky áčka
nabitý program vždyť 10 ze 13ti hráček bude reprezentovat Českou Republiku na nějaké
mezinárodní akci. Dosavadní výsledky žen A -

Muži A
Ne úplně vydařený výlet na moravu
Mužské áčko má za sebou výlet na Moravu, konkrétně do Břeclavi. Břeclavský softball táhne
nahoru generace mladých a nadějných softbalistů, z nichž se jich 5 vešlo do výběru pro MS
Juniorů. V prvním zápase jsme se vůbec nechytaly a od břeclavských dostali rozdíl. Ve druhém o
dost napínavějším utkání jsme dlouho zápolili a nakonec podlehli v tie-breaku 5:4. Cestou
z Břeclavi nás čekalo ještě dvojutkání s Brodem, za které kromě mladých reprezentantů nastoupili
i legendy a hráči áčka. Obě utkání měly parametry extraligového klání a tak jsme rádi za výsledek
1:1 na zápasy. Teď se budeme soustředit na srpen, kdy pro nás nastanou klíčová utkání pro
postup do play-off.

Juniorky Juniorky obhajují bronz na MČR U19
Na hřišti Mladých Buků juniorky letos obhájily třetí místo na MČR U19. Holky se ve skupině
postupně utkaly s Kotlářkou, Tempem. Jelikož zápasy pro ně vyzněly 1:1, museli do
večerního zápasu s Trutnovem. O finále si to holky rozdaly s Ostravou. Pozdějším vítězem, a
jen těsná prohra 3:1 znamenala, že nastoupí proti opět proti Tempu v zápase o třetí místo.
Opět velmi zajímavý a napínavý zápas přinesl radost oranžovo modrým barvám a naše holky
tak mohly slavit třetí místo na MČR U19. Gratulujeme

Kadetky starší

Předvádíme pohledný soft
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Kadetky letos tráví svoji sezónu ve druhé lize a jak je již patrné jejich cíl je naprosto jasný. Postup
do mezidivizního turnaje a postup mezi elitu do extraligy.Třetí turnaj pro kadetky se odehrál 910.6 v Hluboké, holky obsadily nevděčnou „bramborovou“ příčku a hrály trochu nervózně a i
podle svých slov byla jejich hra jako na houpačce. Zato na domácím turnaji ve Svoboda parku na
Joudrs 23-24.6 si vše vynahradily. Holky se opravdu snažily a jen o jeden jediný doběh si nesáhly
na zlato. Podle slov hráček i koučů ale panuje velká spokojenost, protože holky hrají pohledný
soft a hrou se baví. Zároveň si zajistili první z cílů a to účast na mezidivizním turnaji.

Kadeti Starší

Jsme v první v druhé lize a soustředíme se v Dánsku
Kadeti starší mají za sebou čtyři plná kola a zatím, až na jedno klopýtnutí, brali všude první místa. Jdou si tak za cílem postoupit do extraligy. Do
Sezimova ústí kluci vyrazili po 8 hracích víkendech (juniorská druhá liga a Mike Stapleton cup) a tak kromě únavy přišly i omluvenky z důvodu
školních výletů atd. Naštěstí klukům pomohly holky z kadetek, Maki a Dýdy, které byly skvělé a od kluků si vysloužily velká palec nahoru. Tým
nakonec skončil 5. Na turnaji v Pardubicích kluky doplnily holky dokonce 4 (Maki, Nelly, Áďa a Zuzka) kluci a holky hráli ale skvě a systémem start
– cíl vyhráli.
Na začátku Července se kluci odjeli soustředit do Dánska a jako už popáté navštívili Stenløse. Skvělé zázemí a vstřícnost místních užívali naplno,
k tomu přidali ještě výlet do zámku Frederiksborgu a koupání v moři.
-

Kadetky mladší Na Kotlářce, na Spectru a doma
Kadetky mladší sbírají zkušenosti ve druhé lize. V červnu jsme tak holky mohly vidět na rozděleném třetím kole na Kotlářce a na Spectru.
Vybojovaly krásné třetí míst, jediné s čím trenéři nebyli tak úplně spokojení - bylo málo odpalů, to ale holky určitě vynahradí v další sezóně. Dalším
čtvrtým kolem pak zakončily jarní část. Společně s druhou divizí se u nás konaly 2 turnaje 2 ligy. Holky se tam mohly podívat i na protihráčky
z druhé divize. Tentokráte holky dopadly opět bronzové, ale na pálce nadělily soupeřkám 20 bodů, což je opravdu slušná porce.

Kadeti mladší

Kombinování softballu a baseballu

Pokud jste letos viděli některého z kadetů mladších hrát baseball, určitě jste se nepřehlédli, někteří z nich se dokonce objevili v národních výběrech
a ve výběrech pro Little League. Baseball a softball jsou sice podobné sporty, ale rozdíl mezi nimi je. Kluci se ale perou s kombinací báječně a obě
dvě disciplíny zvládají super. V létě je určitě budeme moci vidět na hodně turnajích. V kadetské druhé lize jim zatím patří třetí místo. Přejeme
hodně úspěchů v obou táborech, aby si do softballu přenesli jen ty nejlepší zkušenosti.
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Žákyně starší

Žákyně mladší Postup na mezidivizní turnaj

Žákyně starší letos letí extraligou jako uragán, všechny
turnaje v extralize zatím vyhrály a právem se tak hřejí na
výsluní extraligy s plným počtem 28 bodů (druzí Arrows mají
bodů 17), my jim přejeme, aby jim vše vydrželo až do konce
sezóny.

Žákyně mladší si v druhé lize žákyň zajistily účast v mezidivizním
turnaji, budou tak mít možnost bojovat o celkové prvenství.
Z celkových 17ti zápasů holky 13krát vyhrály a dovezly
neuvěřitelných 155 bodů. Budeme holkám držet palce a přijďte je
podpořit na Kotlářku, datum bude upřesněno.

Žáci starší Dvě čtvrtá místa

Žáci mladší Bramborový kulíšci

Extraliga žáků se nese u žáků
starších v duchu sbírání zkušeností.
Po dvou pátých teď kluci přivezli dva
čtvrtá místa, na tom je jasně
vidět, že sbírání
zkušeností jim
jde a tak věříme, že z posledního
turnaje vyjdou ještě o něco lépe.
Držíme palce do posledního kola.

Podobně jako jejich starší kolegové, tak i
mladší vozí z druhé ligy brambory, krásný
nadpis jednoho z jejich článků mít za
každé 4. místo bramboru, máme co jíst
celou zimu. V tabulce 2. ligy jim patří třetí
místo z devíti týmů, tedy slušná pozice.
Nezbývá než jim přát i trochu bronzu…

Coachball Opět na zlatém superpoháru
Naši nejmenší se i letos kvalifikovali na superpohár na
tempu, kde se bojuje jak mezi týmy, tak i v dovednostních
soutěžích. Tento prestižní mezinárodní turnaj je určitě pro 24
nejlepší týmů s Čech a zahraničí. Z českého prostředí se musí
kvalifikovat přes oblastní kola a tak účast softballového
klubu mezi baseballovou elitou je o to cennější. Naši
nejmenší skončili ve velké konkurenci na krásném 8. místě v
turnaji dokonce 6., dovednostech soutěžích pak 9. Celkově
skvělý obraz toho, že softballový klub je více než vyrovnaným
soupeřem. Klukům i holkám a coachům moc gratulujeme a
přejeme další úspěchy.

Žáci U11 Premiéra na

baseballovém poháru

Prodloužený víkend 14-17.6 patřil Českému
baseballovému poháru, který se konal
v Hluboké. Naše u11 měla tu čest a mohla si
zahrát a srovnat se tak s elitou baseballu.
Konfrontace nevyzněla vůbec špatně a naši
nejmladší žáci mají bilanci 3 výhry a 3 prohry a
celkově 11. místo. Nejdůležitější ale je, že si vše
pořádně užili.
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Pozvánka na turnaj

Joudrs International Cup U17

Ve dnech 23. - 26. srpna pořádá Softballový klub Joudrs Praha z pražských Bohnic již 5. ročník
mezinárodního turnaje dívek do 17. let. O rostoucí popularitě turnaje v povědomí předních evropských
klubů hovoří skutečnost, že se letos zúčastní 12 týmů z 5 zemí. Na turnaji se představí 4 týmy z Nizozemí
a 4 tuzemské, 3 týmy z Itálie. Zastoupení bude mít také Řecko a Polsko.
Diváci se mají opravdu na co těšit. Z Itálie k nám zavítají týmy z tradičních a silných klubů, stejně tak z
Holandska. Zahraniční účastníci se mohou těšit i na bohatý doprovodný program.
„Připravili jsme pro ně slavnostní zahajovací i závěrečný ceremoniál, což je v českých podmínkách v této
kategorii nezvyklá záležitost. A těšit se mohou také na sobotní barbecue, na které připraví pohoštění naše
hráčky a jejich rodiče. Jde nám především o to, aby se dívky navzájem seznámily a turnaj si užily“ říká
ředitelka turnaje Eva Rendlová.

Rekonstrukce areálu pokračuje

Co nás čeká v Srpnu

