
 

 
 

 

 

 

  

Červen 2011 

Mediálním partnerem našeho klubu se stalo Rádio Bonton. V rámci klubového 

softballu navíc exkluzivním, takže informovat bude jen o Joudrs. Na webu rádia 

máme stránku na adrese www.radiobonton.cz/cs/akce/detail_3242.shtml. 

Hele, Matěji, kdyţ budu pěkně 
házet, necháš mě příště do televize 

taky něco říct? Třeba, ţe … 

Téra, Dţejna, Madla, za repre by padla! 

Reprezentace žen 

 

 

Tucet Joudrs v reprezentačním týmu pro ME ţen 

Po dvou letech se česká reprezentace chystá opět na Mistrovství Evropy. To 

letošní se odehraje začátkem srpna v Itálii a jde samozřejmě především  

o nominaci na světový šampionát v příštím roce. Náš klub má v reprezentačním 

výběru největší zastoupení, ze 17 hráček hned 10 Joudrsaček bude hájit české 

barvy: Téra Jakešová, Lenka „Jaklis“ Jaklová, Petra „Pepa“ Křiklánová, Anička 

Lemberková, Madla Loudová, Dina „Dýně“ Pfeiferová, Eva Rendlová, Eva „Erik“ 

Rychtaříková, Jana „Dţejna“ Vacíková a Lucka „Zapp“ Zappová. Jako skaut bude 

působit Mirek „Miwi“ Wilda a tím dvanáctým do tuctu a samozřejmě tím 

nejdůleţitějším je Tomáš Kusý ve funkci hlavního kouče. Celý tým bude v červenci 

ladit formu na turnaji v USA. Drţme našim děvčatům palce, aby minimálně 

zopakovaly bronzový úspěch z posledního ME ve španělské Valencii. 

Aktualita 

 
Světový pohár muţů se trenéru Tomovi i pořadateli Joudrs vydařil 

16. červen bude patřit k dalším významným datům v historii našeho klubu. Tento den jsme 

jako spolupořadatel praţského Světového poháru muţů připravili všem fanouškům softballu 

mimořádnou podívanou a podle ohlasů odborníků i diváků se nám náročný den podařilo opět 

zvládnout skvěle po všech stránkách. Dobrovolníci z Joudrs se ale podíleli i na organizaci  

a všech důleţitých činnostech k zabezpečení celého turnaje, který se hrál převáţně na Krči  

a také v Havlíčkově Brodě. A jak se vyjádřili zasvěcení, my na Joudrs jsme se  

k "našemu" dni postavili více neţ čelem. Velmi to ocenil i starosta Prahy 8 pan Jiří Janků. 

Ten také zahájil vrchol dne, závěrečný zápas české reprezentace s Japonskem, slavnostním 

nadhozem. Utkání zaznamenala přítomná Česká televize, v jejímţ archívu na internetu 

můţete zápas znova zhlédnout. Ještě před tím jsme mohli vidět v akci také Indonésii, 

Dánsko i druhý český tým Prague Stars. Vše o turnaji najdete na www.2011wcm.softball.cz. 

A – tým 

Těsné výhry v play off na Joudrs Cupu znamenaly obhajobu zlata 

Druhý ligový turnaj jsme odehráli na domácí půdě. Díky aktuálnímu pořadí jsme se ve 

skupině "vyhnuli" všem svým hlavním konkurentům, bohuţel pro naše fanoušky i americkým 

studentkám. Ty zůstaly za všeobecným očekáváním, zato my jsme šli pevně za obhajobou 

loňského prvenství. Ve skupině jsme se postupně vypořádali se SaBaTem, Kunovicemi  

a příděl nadělili i Storms. V nedělním play off jsme narazili na dobře hrající Kotlářku, která 

mohla zápas zdramatizovat v poslední směně. Naštěstí se jí to nepodařilo, a tak jsme po 

výhře 2:1 mohli ve finále vyzvat Krč. Ta nám chtěla oplatit loňskou poráţku ze semifinále  

a aţ do poslední směny se jí dařilo udrţovat si minimální jednobodový náskok. V dohrávce 

jsme však zeleným Orlicím opět pokazili radost a skóre otočili na výsledných 2:1. Joudrs cup 

je opět náš a tím pádem v nejlepších rukou. A protoţe se nedařilo Čechii, vedeme 

extraligovou tabulku se slušným náskokem 4 bodů. Joudrs, olé! 

 

 

 

Na bubínky a klakson Jirky R. 
bude Robert Záruba vzpomínat 

asi ještě dlouho. 

 

http://www.radiobonton.cz/cs/akce/detail_3242.shtml


  

 

 

 

 

Po loňském premiérovém ročníku se T ballová školní liga Prahy 8 pevně usadila  

v termínové listině sportovních akcí základních a středních škol nejen z Osmičky. Projekt, 

který vytvořil a zastřešuje náš klub, se dále úspěšně rozvíjel i v letošním, právě 

uplynulém školním roce a zájem o T ball na školách stále roste. Celkem se některého  

z 6 turnajů v obou kategoriích zúčastnilo 8 škol, některé postavily v turnajích i dva týmy.  

A hráčky Joudrs významně přispěly k celkovému vítězství svých škol. V mladších 

dívkách celkově zvítězila "naše" ZŠ Dolákova, ve starších dívkách pak celý rok kralovala 

děvčata z Gymnázia Ústavní. A především díky Lize neustále vzrůstá i naše členská 

základna v týmech ţákyní a kadetek, coţ nám závidí ve všech českých klubech! 

T ballová školní liga Prahy 8 má úspěšně za sebou II. ročník  

Kadetky 

 
První vyhrání z kapsy vyhání, ţe Ostravo a Krči 

Na 4. kolo extraligy do Ml. Buků jsme vyrazili málem v kritickém počtu, ještě, ţe 

vypomohly ţákyňky. A Pajky ani Vivi se rozhodně neztratily. V úvodním zápase 

jsme hodně potrápili Krč, přesto jsme prohráli. Následná prohra s Ostravou uţ byla 

mnohem jednoznačnější. Ale obě prohry ve skupině díky velmi netradičnímu 

systému vlastně nic neznamenaly. V play off jsme předvedli nejdříve skvělý výkon 

proti Sedlčanům a vyhnuli se tak přesunu do Trutnova, kde turnaj dohrávala spodní 

část pavouka. Pak jsme sice nestačili na Dvůr, ale vše si vynahradili proti Brnu. V 

posledním zápase proti Storms uţ nám docházely síly a i letní počasí vykonalo své. 

Přesto je konečné 6. místo ze 13 týmů skvělé. A Ostrava i Krč skončili aţ za námi… 

Výkon si pochvalovaly i trenérky: Léně 

vypomohla Renata Poláková, která si 

"odskočila" od koučování ţákyň. Ţe by natrvalo?   

18 červen, památný den ţákyňského 

Béčka – první vítězství na venkovním 

turnaji. A mohlo být ještě líp… 

Žákyně 

Na Krči bez obsluhy 

Předposlední extraligový turnaj na Krči nezastihl v pohodě především pořadatele, který snad 

jakoby ani ţádný turnaj nepořádal... Oba naši zástupci se však soustředili především na hru 

a dočkali se příjemných premiér. Áčko k překvapení všech zdolalo favorita ze Dvora, 

kterému hned v první směně nasázelo 5 bodů, a soupeř se jiţ z úvodního šoku 

nevzpamatoval. I při třech turnajových výhrách a 2 prohrách jsme však skončili aţ sedmí. 

Béčko málem způsobilo obrovskou senzaci. Při dobré konstalaci se mohlo probít aţ do 

semifinále. V nádherném zápase otočilo v poslední směně proti Merklínu, který předtím 

udolal Krč. Té jsme však my podlehli a tak o všem rozhodl hned první prohraný zápas  

s Trutnovem. V boji o předposlední místo se nám pak bohuţel nepodařilo porazit Ledenice, 

přesto bylo premiérové vítězství stejně sladké jako zmrzlina pro oba týmy na závěr turnaje. 

Co nás čeká? 

Co nás čeká? Prázdniny jsou tady a s nimi vrchol sezóny Áčka - PMEZ 

A - tým:   13. - 21. srpna PMEZ v Itálii (Caserta)  Kadetky: 19. - 27. srpna soustředění v Itálii (Sala Baganza) 

     27. - 28. srpna III. ligový turnaj na Krči            

               

 B - tým:   29. července přátelák se Storms na Joudrs       

      30. - 31. července soustředění na Joudrs  Ţákyně:    2. - 9. července soustředění v Ledenicích     

       2. - 8. srpna turnaj v Itálii (Arrezo)        19. - 27. srpna soustředění v Itálii (Sala Baganza) 

   14. - 17. srpna voda       2. - 4. září V. kolo ligy v Ledenicích 

      20. srpna liga na Joudrs  

    21. srpna liga v Brně       

   2. - 4. září II. ligový turnaj na Krči             

 

 

 

Celkový vítěz kategorie starších dívek: 
Gymnázium Ústavní (poznáte šestici z Joudrs?) 


