
 

 
 

 

 

 

  

Září 2013 

Zveme všechny fanoušky a přátele klubu na finálové zápasy extraligy žen: SO 5.10. od 15:00 na Joudrs, 

NE 6.10. od 15:00 v Krči, SO 12.10. od 15:30 na Joudrs, NE 13.10. od 15:00 v Krči (případný 4. zápas), 

SO 19.10. od 15:00 na Joudrs (případný 5. zápas). Bubny, řehtačky, trumpety a silné hlasivky s sebou! 

 

Naše děvčata jdou tvrdě za svým 

cílem. Ve finále se očekává lítý 

boj odvěkých rivalů.  

B - tým 

 
Letos už máme dobojováno, ve 2. lize patříme mezi nejlepší čtyřku 

Na poslední chvíli se nám ve 2. ČSL žen podařilo proklouznout do play off. V semifinále 

jsme se střetli se silným týmem Tempo Praha, černým koněm ligy. Soupeřkám jsme i přes 

značně prořídlou soupisku hrdinně vzdorovali, do bojů musela zasáhnout i koučka týmu Eva 

"Erik" Rychtaříková. Přesto jsme favoritovi na postup do extraligy nakonec podlehli. Kdo 

však sledoval náš tým celý rok, viděl, že si děvčata zápasy užívají, i když je personální 

problémy díky zraněním i pracovním zaneprázdněním provázely po celou sezónu. A tak 

týmu vypomáhaly posily z Brna i děvčata z Áčka, viděli jsme kromě Erika i další zajímavé 

návraty (Eva Rendlová), ale také premiéry. Na postu asistenta kouče působil Slávek 

Novotný, své první zkušenosti zde sbíraly kadetky. Výkony a především konečné umístění 

tak můžeme hodnotit pozitivně, vždyť cílem bylo především udržet se ve 2. lize. A to se 

děvčatům podařilo, navíc patří mezi čtyři nejlepší týmy soutěže. Co by za to jiné kluby daly... 

Aktualita 

Odstartoval premiérový ročník slowpitchové ligy, hrát ji můžete i vy!  

Slowpitchová liga je dalším ambiciózním projektem našeho klubu. Její první kolo připadlo na 

hororové datum pátek 13. (září). Navzdory pověrám se premiérový turnaj podařilo i přes nepřízeň 

počasí předchozích dní zorganizovat skvěle a velkou zásluhu na tom má ředitel Ligy Tomáš 

Jonke. Úvodního klání se zúčastnilo na 70 softballových nadšenců z řad bývalých i současných 

hráčů a hráček, trenérů, rodičů a přátel klubu, z nichž mnozí hráli svůj první zápas v životě. Na 

hřišti se tak sešlo 6 "barevných" týmů, které odehrály své zápasy ve dvou skupinách: Skupinu A 

vyhrál tým Royal následován týmem Oranžových a Žlutých. Ve skupině B dominoval tým 

Fialových, druhý se umístil tým Růžových a pomyslný bronz připadl Černým. Všichni účastníci si 

akci užili na hřišti i po té v clubhousu, který praskal ve švech ještě dlouho do noci. Liga je 

uzavřená pro maximálně 9 týmů, takže máte-li zájem přihlásit sebe, nebo svůj tým, máte ještě 

šanci. Veškeré info na adrese: Jonke.T@seznam.cz. Další kolo se hraje už v pátek 18. října! 

A - tým 

Začíná souboj o ligový trůn. Přijďme našim děvčatům všichni fandit!  

V sobotu 5. října začíná finálová série extraligy žen hraná na 3 vítězné zápasy. Od 15:00 se  

v 1.zápase střetnou na domácím hřišti naše děvčata s obhájkyněmi titulu, Eagles Praha. Náš tým 

suverénně ovládl základní část soutěže a z 28 utkání pouze 2x odešel poražen, což je famózní 

bilance. V semifinále si bez větších problémů poradil se soupeřkami z Chemie - Kotlářky, když je 

ve dvou ze tří vítězných zápasů deklasoval rozdílem. Ani Orlice z Krče se v cestě do finále příliš 

nenadřely, byť jednou v semifinále se Storms Řepy prohrály. Krčské hráčky sice zdobí letos 

vybojovaný historicky první titul vítězek PMEZ pro český tým, ve finále extraligy však nebudou 

disponovat americkými pohárovými posilami. Přesto budou Eagles chtít získat český titul po třetí 

v řadě. My ale věříme, že jim tuto sérii naše hráčky překazí. Přijďme jim v tom pomoci mohutnou 

domácí diváckou kulisou a podpořme je ve snaze vrátit po 2 letech titul do Bohnic. K vidění bude 

nejkvalitnější český ženský softball, tak si jej nenechte ujít. Joudrs, do toho! 

 

 

Prořídlá semifinálová sestava Béčka. Ani 

rodinka Novotných není komplet. Nebo že 

by se „mladej“ zaučoval s foťákem? 

 

Petr „Boban“ Frolík je věrnou 

kopií svého syna Adama (či 

naopak?). Každopádně soft 

žerou, jak je vidět, oba. 
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T ball:    V. kolo 14. 9. na Kladně: 3. místo Joudrs A, 4. místo Joudrs B 

    VI. Kolo 28. 9. v Ledenicích: 2. místo Joudrs B, 4. místo Joudrs A 

    Konečné umístění ve II. T ballové lize: 2. místo Joudrs B, 3. místo Joudrs A 

 

Žáci: V. (poslední) kolo II. ligy 21. – 22. 9. v Havl. Brodě, 3. místo Joudrs Praha 

    Konečné umístění ve II. lize žáků: 2. místo Joudrs Praha 

 

Kadeti: IV. kolo III. ligy 14. – 15. 9. na Joudrs, 3. místo Joudrs Praha 

 

Výsledkový servis 

V září měly naše nové týmy medailové žně 

Kadetky 

 
Cíl sezóny splněn, máme stříbro z Mistrovství ČR 

Do finálového turnaje kadetek, který jsme pořádali v našem areálu, jsme šli s cílem probojovat se 

do finále. Po základní části extraligy jsme jako druhý tým tabulky očekávali v semifinále soupeře 

ze čtvrtfinálových bojů. Stal se jím tým Ostravské univerzity, který disponoval slušnou 

nadhazovačkou i zkušenými hráčkami v sestavě. Naše děvčata však šla nekompromisně za 

postupem do boje o zlato a s Ostravou si poradila již ve dvou utkáních. Obdobně se vedlo jejich 

finálovému soupeři, favoritovi ze Dvora Králové, který se do závěrečného zápasu turnaje probil 

přes Eagles. Souboj o zlato byl především soubojem našich pálkařek s dvorskou nadhazovačkou 

Poldou Výbornou, která bezchybným výkonem dostála svému jménu. Našim děvčatům svazoval 

ruce přílišný respekt a snad i vidina možného překvapení na úkor Dvora. Před zaplněnou 

bouřlivou domácí tribunou se však snažila, seč mohla. Na vítězství to sice nakonec nestačilo, ale 

svůj cíl sezóny splnila a my jim ke krásným stříbrným medailím z MČR moc gratulujeme! 

Oslavná pyramida se povedla 

stejně dobře, jako celé MČR 

Žákyně 

Podařilo se! Žákyně vybojovaly titul Mistra České republiky 

Po velmi náročné, ale úspěšné sezóně, kdy jsme se na všech žákyňských turnajích probojovali 

do finále a 2x z toho bylo zlato, děvčata vybojovala titul nejcennější, titul Mistra ČR. Finálový 

turnaj hraný v Krči, do kterého jsme byli jako nejúspěšnější tým po základní části extraligy 

nasazeni přímo do semifinále, jsme však začali prohrou s domácími Eagles. Naštěstí nás tato 

úvodní sprcha nakopla a v dalším utkání jsme soupeřky jasně přehráli. Nasazení nám vydrželo 

i do rozhodujícího duelu o finále, které jsme pro naše barvy rozhodli až v dohrávce zápasu.  

O zlato jsme se utkali s Trutnovem a byl to opravdu boj o každý bod či aut. Celý zápas jsme 

dotahovali mírné vedení soupeře a utkání dovedli až do tie breaku. I v něm jsme prohrávali  

o 2 body, ale úžasnou touhou po vítězství, hnáni desítkami našich fanoušků z řad rodičů  

a spoluhráčů, se nám nepříznivý stav podařilo nejen zvrátit, ale v infarktovém závěru i otočit na 

naši stranu. Radost všech, na hřišti i na tribuně, byla obrovská a zasloužená. Joudrs oléé! 

Co nás čeká? 

Říjen – o titul budou bojovat ženy a juniorky, ostatní hrají už jen pro radost  

A - tým: finálová série extraligy žen   Kadetky: 19. - 20. 10. Joudrs Cup 16 W2, na Joudrs  

   5. 10. od 15:00, na Joudrs     

 6. 10. od 15:00, v Krči    Žáci:     5. - 6. 10. Joudrs Cup 13 MIX, na Joudrs   

   12. 10. od 15:30, na Joudrs         

   13. 10. od 15:00, v Krči (případný 4. zápas)  Žákyně:     5. - 6. 10. Joudrs Cup 13 MIX, na Joudrs 

    19. 10. od 15:00, na Joudrs (případný 5. zápas)        

       T - ball:     5. 10. přátelský turnaj, v Chomutově  

Juniorky: 11. - 13. 10. MČR, v Kunovicích           19. 10. Joudrs Cup 10 (2), na Joudrs  

 

Kadeti:  5. - 6. 10. III. liga, 5. kolo, Ostrov n. Ohří    Všichni:     12. 10. Sportuje celá Praha 8, na Joudrs  

    19. - 20. 10. Joudrs Cup 16 M, na Joudrs       18. 10. Slow pitchová Joudrs liga, na Joudrs  

   

 

 

We are the champions! 

Děkujeme Helče za krásný klip, 

moc pěkně se u něj brečí  

 


