Červen 2010
Aktuality

Tři vítězství na MS k postupu do play off nestačila, ale i tak paráda
Našich 9 děvčat pomohlo na MS ţen ve Venezuele české reprezentaci ke třem krásným
vítězstvím ve skupině. Porazili jsme Dominikánskou rep., Nový Zéland a Botswanu a jediné
vítězství nám chybělo k historickému postupu ze silné skupiny. Bohuţel týmy Austrálie,
domácí Venezuely, Číny a USA jiţ byly nad naše síly. Přesto nemusíme smutnit, celkové
10. místo v takové konkurenci je skvělým úspěchem. Světovým šampionem jsou podle
očekávání USA, stříbro putuje do Japonska, bronz vybojovala Kanada. Děvčatům můţeme
jen závidět to nevídané softballové šílenství, plné stadiony i popularitu celebrit. Děkujeme
Křivinovi, ţe nám vše zprostředkoval poutavými reportáţemi na www.softball.cz. Hezké
fotky můţete najít i na www.mindeporte.gob.ve/galeria, kde objevíte i takové "perličky",
jako ţe nadhazovačkou Velké Británie je Téra Jakešová. Nebo nám něco tajíš, Tome...?
www.mundialsoftbol2010.org.ve

Lenka „Jaklis“ Jaklová:
souboj s Čínou byl velmi
urputný

A - tým

Američanky na Joudrs Cupu divácké kulise nepodlehly

Aneta „Zvíře“ Rynešová
se uţ těší na vídeňský
„šnycl“, ME 19 se blíţí

Poslední předprázdninový turnaj, na domácí půdě, okořeněný mezinárodní účastí, to byl
červnový Joudrs Cup ţen. Začali jsme jej vítězně utkáním s americkými USAthletes. Krásný
zápas nás podle všeho stál dost sil, protoţe z následujícího utkání s Chemií jsme poprvé v
téhle sezóně odešli poraţeni, jediný bod zápasu dal soupeř. To nás zdravě nabudilo a další
den odešla jak Čechie, tak i PVP, předčasně do sprch s nadělenou desítkou. Souboj o finále s
Krčí byl ale jiné kafe. Na úvod jsme prohrávali, ale v poslední směně jsme rozhodli o tom, ţe i
z tohoto turnaje odejdeme jako nejlepší český tým. Ve finále, opět s Američankami, jsme
tentokráte od začátku tahali za kratší konec. I kdyţ jsme se snaţili duel v závěru zvrátit,
americký koláč pro nás nakonec sladký nebyl. Přesto jsme v bouřlivé domácí kulise potvrdili
ligové prvenství a všem divákům i americkým hostům se turnaj musel líbit.

B - tým

Vedení 2:0 bylo naším zakletím...
Další ligové kolo bylo naštěstí přesunuto z Ostravy do Krče, ale i tak nám tropické vedro
vzalo dost sil, coţ se moţná podepsalo pod naše výkony. Do bojů jsme nastoupili tradičně s
chutí, ta ale tentokráte na vítězství nestačila. V prvních zápasech s ostravskou Univerzitou i
Krčí jsme sice začaly nadějným náskokem 2:0, ale vlastními chybami jsme se o vedení
připravili a v obou případech odešli poraţeni. Odveta s Eagles měla podobný průběh, opět
jsme měli dvoubodový náskok, ale ani tentokráte jsme nevyhráli - jako by nám vedení 2:0
vţdy přinášelo smůlu... V posledním zápase s Univerzitou Ostrava jsme v první směně dali
"naštěstí" jen jeden bod a konečně se mohli radovat z vítězství. V tabulce jsme druzí jen o
bod za Trutnovem, ale ještě máme 2 víkendy na to, abychom se do čela vrátili. Můţete nás
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Štěpánka „Papi“ Frolíková, Lucka Pospěchová, Aneta „Zvíře“ Rynešová, Dominika „Domeček“
Benešová a Denisa „Drnda“ Podzimková. Děvčata, drţíme vám palce, ať přivezete „placku“.

Ţákyně

Smolný víkend v Bukách završilo zranění
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Juniorky

Skvělé bronzové medaile z Mistrovství České republiky!

Terka Venclová si přebírání
medaile z rukou Dana
Toboly zjevně uţívala

První letošní velký úspěch zajistil na Krči barvám Joudrs tým juniorek do 19 let sloţený z
hráček Áčka, Béčka a Céčka. Na Mistrovství ČR vybojovala naše děvčata krásné 3. místo.
Ze základní skupiny jsme postoupili z prvního místa, kdyţ jsme s přehledem postupně
porazili Spektrum, Arrows i Tempo. Zato úvodní zápas play off s Kotlářkou byl mnohem
napínavější, ale i ten jsme nakonec úspěšně zvládli, i kdyţ jen nejtěsnějším jednobodovým
rozdílem. Výhrou jsme si navíc zajistili medailové umístění, jen jsme ještě netušili, jaké
nakonec bude. Cestu do finále nám bohuţel zhatili domácí Eagles. Ale stále jsme měli ještě
jeden opravný pokus, a to opět proti Kotlářce. Bohuţel jsme výsledek z předchozího duelu
nezopakovali a s pozdějším vítězem turnaje prohráli. Ale i bronzové medaile získané v silné
konkurenci udělaly všem joudrsákům obrovskou radost a děvčatům gratulujeme. Joudrs olé!
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Tomáš Kusý

Ţákyně: 9. - 10. července nadhazovačská a kečrovská klinika, Merklín
11. - 17. července soustředění, Ledenice

ME ţen do 22 let je přede dveřmi, na Joudrs zaţijeme svátek softballu
Uţ jen pár týdnů zbývá do zahájení šampionátu a na Joudrs začínají závěrečné přípravy. Týmy
pomocníků jsou rozděleny podle činností, na hřištích uţ stojí sloupy pro osvětlení i konstrukce
pro posezení u bufetu. Je potřeba připravit zázemí v ZŠ Dolákova, tiskoviny, běţí mediální
podpora... a k tomu fůra dalších potřebných věcí. To vše pro to, aby si diváci šampionát první
srpnový týden co nejvíce uţili a mohli říct, ţe na Joudrs pořádání takových top akcí opravdu
umíme. Nezapomeňte přijít fandit českému týmu a děvčatům z Joudrs! Rozpis zápasů a vše o
šampionátu najdete na www.euro2010.joudrs.cz. Slavnostní zahájení proběhne v pondělí
2. srpna od 19:30 a hned po něm uvidíme šlágr Česko – Itálie. Tak nashle na tribuně!

logo ME do 19 let

