Březen 2010
Aktuality

Představujeme oficiální logo ME ţen do 22 let
Nadpis

Na
březnové prezentaci k Mistrovství Evropy ţen do 22 let, které v srpnu pořádá náš klub,
Podnadpis
představil předseda klubu Tomáš Kusý zúčastněným oficiální logo šampionátu, jehoţ
A - tým:
autorkou
hráčka
A – týmu
Povedlo
Matěj Bíţa – je
head
couch, Dagmar
"Šáda" Anička
Fuksová –Lemberková.
couch, Petra Diblíková
– couch,se jí moc pěkně, co říkáte?.
Tomáš Kusý – manaţer týmu a nadhoz, Miroslav "Miwi" Wilda – skauting
B - tým:
Tomáš Kusý dále oznámil sloţení realizačního týmu
Tomáš Kusý- head coach, Jakub Stařík - coach, Honza Janyška - coach, Rosťa
Taud - coach, Matěj Bíţa – catcherování, Mára „Silák“ xxx -ME,
kondiční
trenér
seznámil
s pořadatelskými a sportovními cíli
Kadetky:
a Ivan
představil
další spolupořadatele šampionátu.
Eva Rendlová - head couch, Petr Pospěch - asistent trenéra,
Chrobok - i catcherování,
Tomáš Kusý - nadhoz
Především však poţádal všechny příznivce a přátele
Ţákyně:
předseda klubu
Petr Pospěch - head couch, Eva Rendlová - asistent trenéra,
TomášoKusý
– nadhoz
klubu
pomoc
při zajištění akce.Tomáš Kusý

Přidáte se i vy?

Anička Lemberková,
skvělá hráčka i nadějný
kreativec

A - tým

Ukázkový homerun na turnaji v Bollate

Dominika „Domeček“
Benešová, opora
reprezentace do 19 let

Z deštivého Česka jsme vyrazili za teplem do Itálie. Přípravu na obhajobu titulu nám zpestřily
zajímavé okamţiky. Uţ cesta tam ukázala, kolik dobrodruţství lze zaţít s přítelem Tranzitem,
pořád nás zkoušel něčím zabavit a nezahálel ani při návratu. K jeho vtípkům se přidaly i
některé hráčky. Škoda, ţe se individuální ocenění rozdávají jen za softballové kategorie, cenu
diváků by jistě získaly Dţejna se Zappem. Ale díky Evě jsme přivezli cenu pro nejlepší
pálkařku turnaje. Ten jsme odehrály ve velmi slušné formě, finále nám uteklo jen o pověstný
chloupek. O ten, který při zápase asi padnul rozhodčímu do oka... znamenal naší prohru 0:1.
Utkání o bronz jsme okořenili nádherným homerunem. Podle očitých svědků míč dopadl 10
metrů za plot, podle jiných dokonce 20. Bohuţel proti našlapanému týmu soupeře to nestačilo.
Nicméně sportovní i týmové naladění naší formy je velmi slibné. MacGyver by jistě souhlasil...

B - tým

Březnová soustředění zpestřily oslavy
Soustředění na běţkách se podobalo spíše výcviku speciálních jednotek. Sníh a zimu na
Vysočině jsme díky stmelování týmu v podobě psychologických hrátek zvládli na jedničku.
Bobříka otuţování však ulovili jen někteří. Sprcha bez teplé vody přeci jen není tím správným
poţitkem, taky vymoţenosti ústředního topení uţ umíme po tomhle víkendu plně ocenit. Zato
výsadek v terénu bez mapy dopadl nad očekávání dobře, procento povolených ztrát nebylo
naplněno. Ale následovník Katky Neumannové z našeho týmu asi nevzejde. Přesto jsme si
pobyt na horách skvěle uţili, i díky oslavám Ivčiných narozenin a Tomova svátku. I další
soustředění, tentokráte na Joudrs, bylo okořeněno oslavami. Dospělou se (alespoň dle OP)
stala Lůca, Kamča se přidala ke dvaadvacítkám. Tréninkový program jsme tak měli opravdu
náročný, splnili jsme jej však do puntíku. Nerozhodil nás ani přechod na letní čas, ţe Tome...

Iva Janoušková,
čerstvá dvaadvacítka.
Gratulujeme!

Hřiště "A" v našem Areálu ZŠ Dolákova - Svoboda park ozdobila nová výsledková tabule.
Opět jsme tak v souvislosti s blíţícím se ME do 22 let zvýšili úroveň zázemí a vybavení klubu.
Ještě ta světla a clubhouse a budeme jedničky i v soutěţi softballových areálů.

Kadetky

Školní T-ball a také soustředění a příprava na první turnaj
Nadpis

Náš
klub v letošním roce spolu s DDM Praha 8 pořádá v rámci projektu T -ball do škol
Podnadpis
také školní T - ballovou ligu Prahy 8. Jejího úvodního (ještě halového) turnaje konaného
- tým:
vA březnu
se jako reprezentantky Gymnázia Ústavní zúčastnily i dvě hráčky z týmu
Matěj Bíţa – head couch, Dagmar "Šáda" Fuksová – couch, Petra Diblíková – couch,
kadetek,
konkrétně
Péťa
Štarmanová
a Wilda
Naty–Pospíšilová.
A v konkurenci 5 týmů svými
Tomáš Kusý – manaţer týmu
a nadhoz,
Miroslav "Miwi"
skauting
B - tým: výrazně přispěly k celkovému vítězství své školy. Pravda, finále s úplnými
výkony
Tomáš Kusý- head coach, Jakub Stařík - coach, Honza Janyška - coach, Rosťa
začátečnicemi
z Gymnázia Litoměřická bylo napínavé aţ do konce. Dodejme, ţe třetí
Taud - coach, Matěj Bíţa – catcherování, Mára „Silák“ xxx - kondiční trenér
Romča Lojková bude na Joudrs
Kadetky: "naše" ZŠ Dolákova v čele s Nikol Málkovou ze ţákyň.
skončila
Cupu 16 patřit k oporám týmu
Eva Rendlová - head couch, Petr Pospěch - asistent trenéra, Ivan Chrobok - catcherování,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomáš Kusý - nadhoz
Touţebně
očekávané venkovní soustředění naplánované na první jarní den
bohuţel narušilo počasí, které nám ještě
Ţákyně:
předseda klubu
Petr Pospěch -okusit
head couch,
Evapoprvé
Rendlová antuku.
- asistent trenéra,
Tomáš Kusý
nadhoz Cup 16 jsme vyuţili
Tomáš Kusýalespoň nově zrekonstruované hřiště
nedovolilo
letos
K přípravě
na –Joudrs
s umělkou. Doufejme, ţe i těch pár chladných hodin přispěje k našemu slušnému umístění na prvním domácím turnaji.

Žákyně

Neúspěch z halovky ve Dvoře chceme napravit na domácím hřišti
Nadpis

Kačka Růţičková,
nejmladší catcher klubu

Poslední
Podnadpis halový turnaj ve Dvoře Králové se konal na konci jarních prázdnin, coţ bohuţel
ovlivnilo účast některých našich opor. Příleţitost tak dostali všichni zúčastnění nováčci, pro
A - tým:
které
to –byl
vůbec
turnaj –vcouch,
kariéře,
nevedli
si vůbec špatně. I kdyţ jsme tedy jeli
Matěj Bíţa
head
couch, jejich
Dagmar první
"Šáda" Fuksová
Petra a
Diblíková
– couch,
Tomáš Kusý
– manaţer
týmu a nadhoz,
Miroslav
"Miwi"
Wildadoufali
– skautingve slušné umístění. Bohuţel hned první
sbírat
hlavně
zkušenosti,
přeci
jen
jsme
B - tým:
zápas
s chlapecko-dívčím
Rytířů
z Trutnova
se nám nepovedl. Náš výrazný náskok
Tomáš Kusýhead coach, Jakub Staříktýmem
- coach, Honza
Janyška
- coach, Rosťa
Taud - coach, Matěj Bíţa – catcherování, Mára „Silák“ xxx - kondiční trenér
jsme
v
dohrávce
soupeře
neudrţeli
a
prohráli
o
jediný
bodík. Zklamání z výsledku jsme si
Kadetky:
Eva Rendlová
- head
couch, bojů,
Petr Pospěch
asistentvýhry
trenéra,soupeřům
Ivan Chrobok -svou
catcherování,
odnesli
i do
dalších
kdy -jsme
hrou sami ulehčili. Postupně jsme
Tomáš Kusý - nadhoz
vysoko
Brzegem
a skončili
Ţákyně: prohráli s Krčí, Mladými Buky, domácím Dvorem i polským předseda
klubu
Petr Pospěch - head couch, Eva Rendlová - asistent trenéra, Tomáš Kusý – nadhoz
Tomáš Kusý
poslední. Na neúspěch ze Dvora chceme rychle zapomenout a reputaci
si napravit před
domácím publikem na dubnovém Joudrs Cupu 13. Tak nám přijďte drţet palce!

Co nás čeká?
Co
nás čeká?
Duben
- uţ venku konečně budem! Sezóna začíná zostra…
Nadpis

A
- tým: 1. - 5. 4.
tradiční turnaj v holandském Enschede
Podnadpis
16. - 18. 4. Jakobe Cup na Krči
A - tým:
25. 4.Dagmar
první
koloFuksová
extraligy,
naPetra
Joudrs
Matěj Bíţa –24.
head- couch,
"Šáda"
– couch,
Diblíková – couch,
Tomáš
Kusý9.
– manaţer
týmu turnaj
a nadhoz,vMiroslav
B
- tým:
- 11. 4.
Brně "Miwi" Wilda – skauting
B - tým:
16.
- 18.
4.Jakub
Joudrs
19Honza Janyška - coach, Rosťa
Tomáš Kusýhead
coach,
Stařík -Cup
coach,
Taud - coach, Matěj Bíţa – catcherování, Mára „Silák“ xxx - kondiční trenér
24.
25.
4.
první
kolo
ligy,
na Joudrs
Kadetky:
Eva Rendlová2.- head
Petr
Pospěch
- asistent
Kadetky:
- 4. couch,
4
Joudrs
Cup
16 trenéra, Ivan Chrobok - catcherování,
Tomáš Kusý - nadhoz
16. - 18. 4. Joudrs Cup 19
Ţákyně:
předseda klubu
Petr Pospěch - head couch, Eva Rendlová - asistent trenéra, Tomáš Kusý – nadhoz
Tomáš Kusý
Ţákyně: 10. - 11. 4. Joudrs Cup 13
POZOR! 24. 4. se na Joudrs uskuteční tradiční exhibice, přijďte se všichni pobavit!

Matěj Bíţa a Tomáš Kusý,
současný a bývalý kouč
Áčka. Co asi řeší?

S. O. F. T. - Sdružení Organizovaných Fanoušků Týmu
Duben bude pro členy Sdruţení velmi náročný, klub pořádá hned 3 turnaje na domácím hřišti:
Joudrs Cup 16 ve dnech 2. – 4. 4. 2010, Joudrs Cup 13 ve dnech 10. – 11. 4. 2010 a Joudrs Cup 19 ve dnech
16. – 18. 4. 2010. Výpomoc na Joudrs Cupu 16 je členy S. O. F. T. zajištěna, na další dvě akce se bohuţel zatím
nepřihlásil dostatečný počet dobrovolníků (na kaţdý den jsou potřeba alespoň čtyři pomocníci). Konkrétně jde o pomoc
při úpravě hřišť (hrabání, lajnování a v případě deštivého počasí také vysoušení hřišť), obsluze výsledkových tabulí,
sbírání foul ballů atd. Prosíme proto všechny členy, aby ještě zváţili své časové moţnosti a pomohli turnaje zvládnout.
Dne 3. 4. 2010 od 19:00 se pro členy S. O. F. T v klubovně Joudrs koná schůzka k výkladu pravidel softballu. Ve stejný
den se od 7:45 uskuteční instruktáţ k obsluze výsledkových tabulí a k úpravám hřišť. Srdečně vás na obě akce zveme.

