
 

 
 

 

 

 

  

Květen 2013 

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili našich květnových akcí: klubové exhibice, turnaje pro veřejnost 

Praha 8 hraje softball, veřejného tréninku pro celou rodinu pod vedením reprezentantek ČR Zatrénuj si 

softball se svým rodičem. Zveme vás i na ty červnové a především pak na červencové ME žen 2013! 

Tenhle plakát i s podpisy 

hráček můţete mít také. Stačí 

přijít na domácí zápas. 

Juniorky 

 
Paráda! Zlato z Open Mistrovství ČR juniorek pro barvy Joudrs. 

Kombinovaný tým Joudrs a Dvora Králové, jehoţ základ bude tvořit i základ kadetské reprezentace 

na srpnovém ME v Ostravě, podstoupil v barvách Joudrs úspěšně další důleţitý test. Bylo jím 

otevřené Mistrovství ČR juniorek. Za chladného počasí jsme v krčském areálu vstoupili do turnaje 

těţkým zápasem proti domácím Orlicím, který jsme dotáhli do vítězného aţ v tie breaku. Další 

souboje ve skupině oproti tomuto klání uţ byly mnohem snazší a my se v klidu probojovali do 

semifinále. Ani tady se brněnská Technika neukázala jako váţnější soupeř a tak jsme hladce prošli 

aţ do finále, ve kterém jsme se utkali s ledenickými Ţralokyněmi. Očekával se tuhý souboj 

nadhazovaček, proti nám stála nebezpečná Pecková, ale naše Polda Výborná se předvedla v ještě 

lepším světle a dovedla náš tým k úţasným zlatým medailím. Po zásluze si naše dvorská posila  

z turnaje odnesla i ocenění pro nejlepší nadhazovačku, další východočeská posila Nikol Tabačková 

pak ocenění pro nejlepší pálkařku. Zkrátka hodně vydařený víkend, gratulujeme! 

Aktualita 

Téměř polovinu reprezentace ţen pro domácí ME 2013 tvoří naše hráčky 

O víkendu na konci dubna proběhlo na Joudrs další ze soustředění adeptek reprezentace ţen. 

Hlavní kouč národního týmu, Holanďan André Prins spolu se svými spolupracovníky po té oznámili 

uţší nominaci 12 hráček majících jistotu národního dresu. K naší velké radosti jich celá polovina 

tvořila děvčata z Joudrs! A mezi osmičkou kandidátek na zbývajících 5 repre míst byly ještě další  

3 joudrsačky. Do konečné nominace, která byla oznámena před pár dny, se sice probojovala uţ jen 

jedna, ale i tak má Joudrs v reprezentačním týmu jednoznačně největší zastoupení. Je to výsledek 

dlouhodobé kvalitní práce trenérů našich ţenských a juniorských týmů v čele s Tomášem Kusým.  

A které z našich děvčat se nám při červencovém šampionátu na domácím hřišti představí? Bude to 

Vendy Drahá, Štěpánka "Papi" Frolíková, Téra Jakešová, Lenka "Jaklis" Jaklová, Péťa "Pepan" 

Křiklánová, Dina "Dýně" Pfeiferová a Gábi Lustigová. Uţ se na vás těšíme v repre dresech! 

Áčko 

V extralize bez prohry válcujeme soupeře  

Extraliga je v polovině a Áčko má neskutečnou bilanci: vyhrálo všechna dosavadní utkání a bez jediné 

prohry vede tabulku. Z 15 dosud odehraných zápasů má impozantní skóre 153 : 26, a to jsme mnoho 

zápasů vyhráli rozdílem! Druhé v průběţném pořadí, Eagles, dosud prohrály 3 zápasy, z toho 2 - 

hádejte s kým?:) A právě první duel s Orlicemi byl jedním ze dvou, které stojí za větší zmínku: krásné 

a vyrovnané utkání, Krč před dohrávkou zápasu vede 1:0. Za stavu 2 auty jde na pálku Gábi 

Lustigová, máme obsazené 2 mety, Gábi má uţ 2 striky, nevypadá to dobře. Ale ona se napřahuje  

a mocným hitem stahuje obě běţkyně a vítězíme my. Její nervy bych chtěl mít... Tím druhým 

soubojem je překvapivě duel se Storms. Opět vyrovnané utkání s mnoha hity a tentokrát rozhoduje 

utkání krásným odpalem Mája Polmanová. Netradičně zaplněné tribuny bouří, ke slovu přichází  

i bubny, téměř jiţ zapomenuté ve skladu. Atmosféru jako při finále doplňují skvělé komentátorské  

a akustické kousky Dana a Kuby, letošní zpestření domácích zápasů. Jen tak dál, Joudrs oléé. 

 

 

Polda v akci. Na MČR 

kadetek bude ale hrát  

v jiném dresu… 

 

Dinu Pfeiferovou, nejlepší 

pálkařku extraligy a 

neuvěřitelného rychlíka, by 

chtěl mít v týmu kaţdý kouč. 



  

 

 

 

 

Bohatý program: T ball, pétanque, jóga, rehabilitační cvičení, keramická dílna, ping pong, šipky, stolní fotbal a hokej, nordic 

walking k Vltavě, terénní trénink paměti. A na závěr táborák. To vše v našem areálu a jeho okolí i v prostorách ZŠ Dolákova, pod 

záštitou místostarostky Vladimíry Ludkové. Všichni účastníci získají zdarma vstupenku na ME 2013. 
 

Odpoledne plné zábavy – pro děti do 10 let s doprovodem, středa 26. června od 16:00  
Příleţitost pro děti a jejich rodiče příjemně strávit odpoledne plné her a soutěţí o sladké odměny: skákání v pytli, prolézání 

tunelem, hod míčkem do dálky i na cíl, opičí dráha a další atrakce. Soutěţ v malování na chodníku a na závěr minidiskotéka. 

Akce se koná v našem areálu na hřišti s umělým povrchem. Všichni účastníci získají zdarma vstupenku na ME 2013. 

 

 

Pozvánka na doprovodné akce k ME v softballu žen 2013 

Sportovní den pro seniory – odpoledne plné aktivit v areálu i jeho okolí, pátek 7. června, od 14:30 

Kadeti 

 
Jak se kouč Tomáš dočkal premiérového zlata 

Ve druhém kole své soutěţe, III. ligy, vyválčili naši kadeti v Kunovicích své první zlato. Na 

Jiţní Moravu tým odjíţděl natěšený a posílený o další přírůstky, o motivaci do zápasů 

nebyla nouze. Hned v tom prvním jsme se postavili vítězi předchozího turnaje 

Ostrovanům z Ostrova n.O. a hned v první směně jim nasázeli 10 bodů a své vedení 

udrţeli aţ do konce. Podobně jsme se vypořádali i s ostravskou Katalpou, která se navíc 

4x dívala na naše běţené homeruny. Vítězstvím v následujícím zápase jsme se jiţ mohli 

dostat do finále. Naštěstí jsme namísto nervozity pokračovali v duchu předchozích utkání. 

Domácí Šneci nám zkrátka nestačili a my po 3 zápasech s nádherným skóre 55:26 byli 

ve finále! V posledním zápase skupiny nám tak polevila koncentrace a s Č. Těšínem jsme 

vysoko rupli. Ale pak to přišlo: odveta se ve finále Ostrovanům nepodařila a my po 

nadšeném výkonu obohatili naši síň slávy o premiérový zlatý pohár!   
Chlapi a Karin, super práce!  

Žákyně 

Druhé zlato v řadě, to uţ není náhoda. Jsme zkrátka asi dobří . 

Druhý extraligový turnaj na Werichu se svým průběhem podobal tomu předchozímu. S přehledem 

jsme vyhráli skupinu a v semifinále narazili na ambiciózní Trutnov. Zápas byl koncertem 

nadhazovaček na obou stranách, s velmi pozorně hrajícími obranami, a tak v základní hrací době 

nepadl jediný bod. Následovalo prodlouţení, opět bez bodu. Stejně tak dopadlo druhé, třetí… Pak 

přichází velmi diskutabilní rozhodnutí rozhodčího, který nám neuznává doběh pro předčasný 

výběh, a naše nervy dostávají zabrat. Aţ pátý tie break přinesl v infarktovém souboji kýţený bod, 

kterým jsme téměř po 3 hodinách postoupili do finále. Zde se potkáváme s favorizovaným Dvorem 

Králové, který však odchází po našem nadšeném výkonu poraţen. Po zásluze získáváme druhé 

turnajové zlato sezóny. Je potřeba dodat, ţe nám k němu pomohly i posily z Tempa nahostované 

na poslední chvíli. Zvláště Béčko za ně bylo rádo, jinak by totiţ turnaj pro nedostatečný počet 

hráček nedohrálo… 

 
Co nás čeká? 

Červen – přípravy na červencové ME ţen vrcholí 

A - tým: 1. 6. EL, na Kotlářce    Juniorky: 22. - 23. 6. EL, 3. kolo, Ostrava  

   2. 6. EL, v Kunovicích    Kadetky:  15. - 16. 6. EL, 3. kolo, Ledenice 

 8. - 9. 6. 1.turnaj poháru ČSA, na Joudrs   Kadeti:     8. - 9. 6. III. liga, 3. kolo, Plzeň   

   15. 6. EL, na Joudrs (vs. Kladno)        1. - 4. 7. soustředění na Joudrs 

   16. 6. EL, v Krči     Žákyně:     1. - 2. 6. EL, 3. kolo, Mladé Buky 

     25. - 30. 6. Praţský softbalový týden, v Krči       22. - 23. 6. EL, 4. kolo, Trutnov 

B - tým: 1. 6. II. liga, v Merklíně    Žáci:     1. - 2. 6. II. liga, 3. kolo, Havl. Brod 

   2. 6. II. liga, v Ledenicích         22. - 23. 6. II. liga, 4. kolo, Kunovice 

    4. 6. II. liga, dohrávka dvojzápasu, v Radotíně      1. - 4. 7. soustředění na Joudrs 

    15. 6. II. liga, v Krči    T ball:     15. 6. II. liga, 4. kolo, Třebíč 

   16. 6. II. liga, na Joudrs (vs. Radotín)  VŠICHNI:   7. - 13. 7. ME V SOFTBALLU ŽEN, NA JOUDRS!! 

 

 

1 + 1 = 2x letošní turnajové zlato. 

Kolik prstů Giuli ještě zbývá? 

 


