
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÉTO 2013 

Od září přijímáme nové hráče a hráčky do všech týmů: T ball, žáci, žákyně, kadeti, kadetky. 

Přijďte na ukázkové tréninky: ČT 5.9., PO 9.9., ČT 19.9. a ST 25.9., 15:30 – 17:00 (sraz vždy 

v 15:15 v areálu Joudrs na hřišti s umělým povrchem). První měsíc trénování zdarma! 

Ţe by se v Itálii uţ konečně naučili 

správně psát název našeho klubu…?  

Reprezentační výběry ČR 

 Úspěchy Joudrsaček v řadách národních týmů těší všechny fanoušky 

 Ve všech reprezentačních týmech jsme měli letos své zástupce, kteří pomohli pro ČR vybojovat 

medaile na všech evropských šampionátech! Všem našim reprezentantkám moc gratulujeme! 

ME žen, na Joudrs, 3. místo: Vendy Drahá, Štěpánka "Papi" Frolíková, Téra Jakešová (nejlepší 

pálkařka), Lenka Jaklová, Petra Křiklánová, Dina "Dýně" Pfeiferová a Gabča Lustigová 

MS juniorek, Brampton (KAN), 10. místo: Bára Adamíčková, as. trenéra Dan Tobola a Eva "Erik" 

Rychtaříková 

ME kadetek, Ostrava, 2. místo: Julča Coufalová, Majda "Hvězda" Halaburtová, Pavlína "Pajky" 

Menčíková (nejlepší nadhazovačka) a Míša Poláková, hl. kouč Tomáš Kusý, as. trenéra Eva Rendlová 

ME žákyní (EMRYT), Collecchio (ITA), 2. místo: Klára Pospěchová 

Little League, finálový turnaj E-A kvalifikace, Caronno Pertusella (ITA), 2. místo: Nikola Brdková, 

Eliška Jašková, Štěpánka Kostinová, Pája Kubešová, Kačka Růţičková, Áďa Šimůnková, Terka 

Šmejkalová, hl. kouč Petr Pospěch 

Ohlédnutí za ME žen 2013 

Organizaci jste zvládli výborně, slyšíme ze všech stran 

A slova chvály hřejí všechny organizátory u srdce. Předseda ČSA Gabriel 

Waage chválí bezchybnou organizaci, nebývalé mnoţství dobrovolníků  

i silnou mediální podporu a propagaci. Andre Van Overbeck, prezident 

ESF, vyjádřil spokojenost nad vysokou úrovní šampionátu takovým slovy 

jako „absolutně šťastný“ a „překvapený vysokým počtem diváků".  Ani 

představitelé radnice MČ Praha 8, pravidelní návštěvníci zápasů české 

reprezentace, nezůstali pozadu a přidaly se i české hráčky. Všem za slova 

uznání děkujeme, jsou oceněním všem, kteří v předchozích mnoha 

měsících věnovali přípravě šampionátu svůj (někdy všechen) volný čas.  

Dosud nejnáročnější akci v historii klubu jsme tedy zvládli. Bylo to mnohdy 

vyčerpávající, ale výsledek snad stál za to. Díky vám, růţová trička! 

A - tým 

Na PVP jsme vybojovali skvělé stříbro! 

O prázdninách jsme nejdříve absolvovali 2. turnaj Poháru ţen, kde jsme obsadili 2. místo 

a do závěrečného Final Four postoupili z 1. pozice. A pak uţ jsme vyrazili směr Itálie na 

Pohár vítězů pohárů. Na začátku jsme se stihli odreagovat u moře a pak to začalo.  

V konkurenci 10 týmů, z toho dvou holandských, jsme se pustili s plnou vervou plnit 

stanovený cíl, a tím byla medaile. Ze základní skupiny jsme postoupili jako druzí po jediné 

prohře s holandskými Terrasvogels. V zamotané čtvrtfinálové skupině jsme v závěru 

postup neměli aţ tak ve svých rukou, ale nakonec jsme se do souboje zaručujícího jistotu 

medaile dostali a zdolali houţevnaté Němky. A pak jsme v souboji o finále porazili druhý 

holandský tým Gryphons! Finále jiţ bylo jen třešničkou na dortu, na „nabušené“ 

Terrasvogels jsme nestačili ani ve druhém vzájemném zápase. Stříbrná příčka je přesto 

skvělým úspěchem na druhém nejprestiţnějším klubovém turnaji Evropy. Joudrs, oléé! 

 

I na velkých turnajích mívají 

pořadatelé často problém se 

správným vyvěšením naší vlajky… 

 

„Domácí fanoušci nám k té medaili svým fanděním moc pomohli“, 

zní jednohlasně z bronzového týmu české reprezentace. 

 



  

 

 

 

 

Pro současné členy krouţku je určen termín zápisu ve dnech 3. - 5. 9. 2013, následující týden jsou dny 10. - 12. 9. určeny 

novým zájemcům o krouţek. Zápisy proběhnou ve všech dnech vţdy v čase 15:30 – 18:00 v klubovně Joudrs. Ke stávajícím 

termínům cvičení jsme z důvodu zvýšeného zájmu přidali pro kategorie Mini a Micro další 2 dny s jinými časy začátků. Cvičení si 

tak rodiče mohou sestavit variabilně dle svých časových moţností. Pro kategorii Maxi jsme nově přidali navíc cvičení ve čtvrtek.  

Termíny cvičení pro novou sezónu tedy vypadají takto: 

Mini – micro:  1. - 2. třída MŠ  (3 – 4 roky)     ÚT, ČT  15:30 – 16:30, PO, ST  17:00 – 18:00 

Micro:              2. - 3. třída MŠ (5 – 6 let) ÚT, ČT  16:30 – 17:30, PO, ST  18:00 – 19:00 

Maxi – micro: 1. - 3. třída ZŠ  (7 – 9 let)   ÚT, ČT  17:30 – 18:30   

NÁBOR do kroužku „Sportování pro nejmenší – Micro tým“ proběhne v první polovině září 

Kadetky 

 
Nečekané stříbro ze Sala Baganzy 

Tým odjel do Itálie bez opor, které se v té době připravovaly na kadetské ME  

v Ostravě, a tak se je pokusily nahradit 2 ţákyně a 3 "vypůjčené" hráčky z dalších 

českých klubů. A ţe se jim to nakonec podařilo náramně! Turnajový rozjezd byl sice 

pozvolnější, bylo patrné, ţe se teprve sehráváme, ale závěr v základní skupině uţ byl 

excelentní. Celková bilance ze zápasů s 5 italskými týmy 2 - 1 - 2 (specialitou turnaje je, 

ţe se hraje i na remízy). Tajně jsme před závěrečným dnem doufali, ţe si zahrajeme  

o medaili, díky kolečku jsme nakonec mohli hrát o tu nejcennější. Thunders z Trevisa 

jsme sice ani napodruhé v turnaji neporazili, přesto je zisk stříbrného poháru výborným 

výsledkem, navíc podtrţeným cenou pro nejlepší nadhazovačku, merklínskou Kristýnu 

"Wíďu" Wildovou hrající zde v našem dresu. 

Žákyně 

Stříbro ze Sala Baganzy jsme nejdříve obrečeli 

I ţákyně se zúčastnily největšího evropského turnaje mládeţe v Sale. Naším cílem bylo hrát 

finále a pokusit se naši kategorii vyhrát. V cestě nám stály 3 italské celky a ruská Moskovia. Hned 

první den jsme udělali důleţitý krok, vyhráli jsme obě utkání a vlastně se tak probojovali do 

semifinále. Další souboje jsme tedy vyuţili především ke zkoušení různých sestav a postů. Zbylá 

tři utkání jsme prohráli, a zvláště to poslední s Ruskami nás mohlo nakonec mrzet... do semifinále 

jsme proklouzli aţ jako čtvrtí a v boji o finále se střetli s Collecchiem. Naštěstí jsme v nejsilnější 

sestavě ukázali, co v nás je a bezpečně si zajistili souboj o zlato. V něm nás čekali přátelé  

z domácí Saly. Na kamarádství jsme však ohledy nebrali a po chvíli výrazně vedli. Pak jsme ale 

začali dělat chyby v poli, nebyli schopni pálit a navíc nám "odešel" nadhoz. K tomu všemu nám 

nepřál ani rozhodčí, ale na to se vymlouvat nemůţeme. Prohru jsme nejprve obrečeli, a teprve  

s odstupem času si uvědomili, v jak silné konkurenci jsme stříbrný pohár vybojovali. 

Co nás čeká? 

Září – sezóna vrcholí, čekáme bohatou sklizeň. Přijďte se na to podívat!! 

A - tým: 14. září Final Four, Krč   B - tým: 7. září II. liga, v Radotíně   T – ball: 

   21. září extraliga, 1. semifinále   8. září II. liga, v Merklíně   14. září  II. liga 5. kolo 

 22. září extraliga, 2. semifinále   14. září II. liga, na Joudrs (vs. Arrows)  v Kladně 

   28. září extraliga, 3. semifinále   15. září II. liga, na Joudrs (vs. Tempo) 28. září  II. liga 6. kolo  

    29. září extraliga, 4. semifinále   21. září II. liga, 1. semifinále   v Ledenicích  

Kadeti: 14. - 15. září III. liga 4. kolo, na Joudrs  22. září II. liga, 2. semifinále  

Kadetky:14. - 15. září extraliga 4. kolo, Praha - Řepy     28. září II. liga, 3. semifinále 

  28. - 29. září MČR, na Joudrs   29. září II. liga, 4. semifinále  

Žákyně:  7. - 8. září extraliga 5. kolo, na SaBaTu       Žáci: 7. - 8. září II. liga 4. kolo, na Joudrs 

    21. - 22. září MČR, na Krči   21. - 22. září II. liga 5. kolo, v Havl. Brodě   

 

 

 

… a tady je důkaz: česká vlajka 

obráceně. Praporečník se pak 

sice opravil a vyvěsil ji 

správně…ale při polské hymně! 

Oslavná Macarena v podání 

úspěšných kouček Léni a Ádi byla na 

místě. Hééj makaréénáá. 

 


