
 

 
 

 

 

 

  

Červen 2012 

 

Rozhovor s Madlou Loudovou najdete na: www.prazsky.denik.cz/ostatni_region/softball_magdalena_loudova_joudrs.html 

Nový klip Joudrs vytvořený TV Praha 8 během Joudrs Cupu žen najdete na: www.youtube.com/watch?v=-jC_msZb5QQ 

Během turnaje vyzpovídal 

Madlu Loudovou Praţský deník. 

Klub 

 Přijďte si vyzkoušet softball na turnaj pro laickou veřejnost 

První akcí, která se ponese v duchu ME 2013, bude tradiční softballový turnaj "Sportuje celá 

Praha 8" určený široké veřejnosti, který ve spolupráci s naším klubem pořádá MČ Praha 8. 

Uskuteční se v neděli 2. září na našem hřišti. Zveme proto všechny rodiče i přátele klubu, 

aby se svými kamarády, spoluţáky, sousedy a rodinnými příslušníky vytvořili týmy a přišli si 

zahrát. Sraz je v 9:30, turnaj začíná v 10:00. Softballové vybavení bude na zápasy zdarma  

k zapůjčení na hřišti. Loni se turnaje zúčastnilo 9 týmů a věříme, ţe ani letos jich nebude 

méně. Tak neváhejte a přijďte si uţít pohodovou zábavu, odreagovat se před nadcházejícím 

školním rokem a vyzkoušet si, ţe soft si můţe zahrát i úplný laik. Přihlášku najdete na 

klubovém webu, ale stačí, kdyţ se dostavíte v čase srazu na Joudrs. A ţe nedáte 

dohromady kompletní tým? Nevadí! Týmy se budou tvořit i na místě z individuálních 

zájemců. Důleţité je, ţe si chcete zahrát. 

Aktualita 

 
Podařilo se nám získat pořadatelství Mistrovství Evropy ţen 2013! 

Za rok o tomto čase, přesně ve dnech 7. – 13. července 2013, se na naše hřiště sjedou nejlepší 

softballistky Starého kontinentu. Podařilo se nám totiţ získat pořadatelství nejdůleţitějšího 

ţenského šampionátu příštího roku, Mistrovství Evropy. Příznačně v roce, kdy český softball 

oslaví 50 let, příznačně v roce oslav 15. narozenin našeho klubu.  Sportovní událost tak vrcholné 

úrovně osmý praţský obvod nepamatuje, proto ji mezi své priority zařadila i naše Městská část  

a záštitu nad ní osobně převzal starosta Jiří Janků. Ve spolupráci s radnicí připravujeme řadu 

akcí a doprovodných programů. Mistrovství Evropy na Joudrs tak bude na Osmičce sportovní 

akcí roku 2013 a příštích 12 měsíců bude rokem softballu. Pojďme tuto příleţitost vyuţít a 

pořádně zpropagovat softball i Joudrs mezi širokou veřejností. Ukaţme, ţe i takové akce jako ME 

umíme skvěle uspořádat a ţe patříme ke špičce nejen na poli sportovním, ale i organizačním.  

Čeká nás tak sice hodně práce, ale věříme, ţe výsledek bude stát za to! 

A - tým 

Stříbrnozlatá obhajoba na Joudrs Cupu ţen 

V 1. kole poháru ČSA pro extraligové a II.ligové týmy, který jsme pořádali pod pracovním 

názvem Joudrs cup ţen, diváci s napětím sledovali, zda obhájíme loňské zlato. A také byli 

zvědaví, v jakém světle se představí výběr amerických univerzit USAthletes. Uţ loni zůstal 

za očekáváním a letos se mu dokonce vedlo bohuţel ještě hůř... To my jsme s lehkostí 

prolítli základní skupinou, ve které jsme všechny soupeřky zdrtili rozdílem, a teprve  

v semifinále s Čechií jsme museli naplno předvést svůj softový um. Podařilo se nám zápas 

vyhrát a tak jsme se mohli připravovat na finálový duel s Eagles. Bohuţel počasí nám jej 

nedopřálo sehrát, ale i tak jsme zlato nakonec obhájili, i kdyţ bez boje; silný déšť a následná 

nehratelnost hřiště nám i soupeři přisoudili dělenou první příčku. Ale i to se počítá . 

Dobrou formu chceme zúročit v srpnu na PVP v italském Nuoru, tak nám nezapomeňte 

fandit alespoň na dálku! 

 

 

 

Záštita starosty MČ Praha 8 

Jiřího Janků nad ME 2013. 

http://prazsky.denik.cz/ostatni_region/softball_magdalena_loudova_joudrs.html
http://www.youtube.com/watch?v=-jC_msZb5QQ


  

 

 

 

 

Poslední červnovou středu se naše umělka zaplnila nevídaným mnoţstvím 

malých capartů, jejich kamarádů, rodičů a příbuzných z Bohnic i širokého okolí. 

Připravili jsme totiţ pro ně a pro naše nejmenší členy z týmu Micro  

„Odpoledne plné zábavy“: malování na chodníku, minidiskotéku či odpalování 

ze stativu. A především 12 soutěţních stanovišť s takovými úkoly jako skákání 

v pytlích, prolézání tunelem, hod na cíl i do dálky, slalom a další obtíţné 

disciplíny, po jejichţ splnění získali do svých soutěţních kartiček krásná razítka 

a na závěr pak sladké odměny. Všichni si předprázdninovou zábavu náramně 

uţili a uţ se těší na její podzimní pokračování. 

Klub 

Odpoledne pro děti vzbudilo velký zájem veřejnosti 

Kadetky 

 
Chceme naplnit svůj americký sen o Little League 

V červnu měly kadetky docela napilno. Ty starší nejdříve sbíraly zkušenosti na open 

Mistrovství ČR juniorek a pak se oba naše týmy zúčastnily 4. kola ligy na Werichu. Ze 

vzájemného měření sil ve skupině odešlo vítězně Áčko, které pak nestačilo na Eagles a tak  

v play off narazilo na favorizovaný Dvůr. Předvedlo proti němu výborný výkon a soupeř 

vydoloval jen nejtěsnější výhru 1:0. Pak jsme si poradili s Kotlářkou, ale v posledním zápase, 

který jiţ neměl vliv na body do ligové tabulky, jsme díky ztrátě motivace podlehli o bod výběru 

ţákyní ČR a obsadili celkové 6. místo. Béčko, kterému vypomáhaly pro změnu naše ţákyně, 

nakonec vybojovalo mezi patnáctkou zúčastněných týmů pěknou 11. příčku.  

Finišovala však především příprava českého výběru na evropský finálový turnaj Little League. 

Za Joudrs se jej zúčastní Verča Pohlová, Míša Poláková, Pajky Menčíková, Kačka Lobo, 

Verča Puciowová a Julča Coufalová. Zvítězí-li, podívají se zdarma na světové finále v USA. 

Holky, stačí porazit Italky, 

Holanďanky, Němky a Polky! 

„Dneska asi moc bodů za pořádek 

nedostaneme…“ 

 

Žákyně 

 
Nečekané stříbro s příchutí zlata 

Na 4. kolo ligy do Trutnova vyrazil díky mnoha omluvenkám jen jeden tým, který se však jiţ 

od úvodního vítězného zápasu s domácím HSM stal překvapením turnaje. Skvělý začátek 

jsme umocnili nečekaně jasným vítězstvím nad Eagles. Se Slovenskem jsme mohli  

i prohrát, jen jsme si museli pohlídat skóre, coţ se po našem taktickém výkonu také stalo  

a my postoupili jako vítěz skupiny! V semifinále nás čekal SaBaT s nejlepší nadhazovačkou 

soutěţe. Pod dojmem splnění turnajového cíle jsme jiţ hráli uvolněně, ale soupeř body 

nepřidával a před dohrávkou překvapivě vedl jen o bod. Podařilo se nám srovnat a velmi 

dramatický zápas dokonce v prodlouţení vyhrát! Finále se Dvorem jsme chtěli odehrát  

v klidu, proti ale byl silný déšť. Soupeřky i rozhodčí a ředitel turnaje v jedné osobě chtěli za 

kaţdou cenu hrát, nám však bylo zdraví hráček přednější a tak náš kouč zápas skrečoval. 

Díky předvedeným výkonům v  turnaji však pro nás stříbrné medaile mají cenu zlata. 

Co nás čeká? 

Léto - soustřeďujeme se na zahraniční turnaje, reprezentujeme na šampionátech 

A - tým:  11. - 12. srpna 2. kolo poháru ČSA, na Krči  Kadetky: 28. července - 6. srpna turnaj Sala Baganza, ITA 

 19. - 26. srpna PVP Nuoro, ITA     20. - 24. srpna soustředění na Joudrs 

 

B - tým: 11. - 12. srpna 2. kolo poháru ČSA, na Krči  Ţákyně:   8. - 14. července soustředění Ledenice 

    25. - 26. srpna soustředění      28. července - 6. srpna turnaj Sala Baganza, ITA 
            

Little League kadetky: 11. - 15. července Bollate, ITA www.eteamz.com/llbeurope  

ME do 19 let: 23. - 28. července Hertogenbosch, HOL (Gabča Lustigová, Verča Čermáková), www.echjg2012.nl 

ME do 22 let: 10. - 14. července, Havl. Brod, CZE (Karin Štefková, Štěpánka „Papi“ Frolíková), www.i-softball.com 

Mistrovství světa žen: 13. - 22. července Whitehorse, CAN, www.worldfastpitch2012.com 

               (Denisa „Drnda“ Podzimková, Dina Pfeiferová, Anička Lemberková, Téra Jakešová) 

  

         

 

 

 

Kdo neskáče, není Čech, hop, hop, hop!

 


