
 

 
 

 

 

 

  

Červenec - srpen 2011 

Srdečně zveme všechny fanoušky na zápasy play off Áčka i Béčka. Přijďte oba naše týmy podpořit 

na cestě za obhajobou mistrovských titulů. Konkrétní termíny a místa zápasů naleznete na klubovém 

webu nebo na www.softball.cz/soutěže v sekci příslušné ligy. Tak nezapomeňte, Joudrs, olé! 

Další trofej vítězů do síně slávy. Ještě by 
tam letos mohly dvě přibýt, co říkáte? 

Když se necvaknem Leníku, tak si na to pak 
cvaknem, ju?  

B – tým 

 

 

Stříbro z Itálie jsme oslavili na vodě 

Před turnajem v italském Arezzu jsme po náročné cestě jeden den relaxovali u 

moře. Úsměvný pak byl vstup do turnaje, když se pořadatelé báli, zda budeme 

dostatečně důstojným soupeřem, když „naše“ hráčky zrovna v té době hrají o 

pár set kilometrů dál na PMEZ. Vysvětlovat jim, že se jedná o naše Áčko, bylo 

zdlouhavé a tak nejlepší odpovědí byla naše hra a konečné 2. místo na turnaji, 

kdy nás ve finále porazil tým domácích. Nicméně ani to nám nezkazilo příjemné 

nejen zápasové zážitky (zvlášť ty u bazénu stály za to ). Voda nás pak 

provázela i po návratu do Čech, sjížděli jsme tradičně Vltavu. Legrace bylo opět 

plno, ale detaily raději šířit nebudeme . Zkrátka bylo to super! 

 

Aktualita 

 
Final Four žen opět na Joudrs 

Zveme všechny naše fanoušky na tradiční Final Four, Český pohár, který se 

uskuteční ve středu 28. září od 15:30 hod. v našem areálu. Opět se zde střetnou 

první čtyři nejlepší týmy po základní části ženské extraligy. Naše děvčata se ve 

svém semifinále utkají se slováckými Kunovicemi a věříme, že se probojují až do 

finále. V něm je vyzve lepší z dvojice Čechie – Eagles. Vítěz turnaje má právo 

startovat v příštím roce v evropském Poháru vítězů Pohárů. Přijďme naše děvčata 

podpořit v cestě za obhajobou zlata a věřme, že budou v té době také na dobré 

cestě za obhajobou extraligového titulu. Inu, double je double… 

Turnaji bude na našich hřištích předcházet akce Sportuje celá Praha 8, akce určená 

všem zájemcům, kteří si chtějí softball vyzkoušet. Více informací na 2. straně 

bulletinu. Nad oběma akcemi převzal záštitu starosta MČ Praha 8 Jiří Janků. 

A – tým 

Do play off extraligy z prvního místa 

Poslední extraligový turnaj na krči o posledním prázdninovém víkendu rozhodl o tom, že 

do play off bojů vstupujeme jako vítězové tabulky po základní části soutěže. Krčský 

turnaj jsme opanovali a ani jednou neodešli ze soubojů poražení. V základní skupině 

jsme si postupně poradili se Storms, italským Azzanese. Poslední zápas skupiny 

znemožnil prudký déšť, takže jsme jej (naštěstí) dohrávali až v neděli ráno, ale ani naše 

brzké vstávání SaBaTu nepomohlo nabourat naši cestu za vítězstvím. V semifinále jsme 

pak vylepšili naši letošní bilanci s Čechií a ve finále si rozdílem poradili s domácími 

Eagles. Jasné turnajové vítězství bylo alespoň malou náplastí na srpnový PMEZ 

v italské Casertě (8. místo). Věříme, že na vítězné vlně doplujeme až k obhajobě titulu. 

Tak nám držte palce a přijďte nás povzbuzovat v play off! 

 

 

 

http://www.softball.cz/sout�e


  

 

 

 

 

I letos se na našem hřišti odehraje v rámci projektu Sportuje celá Praha 8 turnaj pro amatéry  

a nadšence, kteří si chtějí softball vyzkoušet na vlastní kůži. Vyzýváme proto nejen členy S.O.F.T., ale 

všechny fanoušky, rodiče s rodinnými příslušníky a kamarády, aby neváhali a přišli si soft zahrát a ne 

jen na něj koukat z tribuny. Věříme, že vytvoříme alespoň 2 týmy (tým členů S.O.F.T. a tým rodičů). 

Potřebujete jen dobrou náladu a tepláky s teniskami. Softové náčiní bude opět zdarma k dispozici. 

Takže neváhejte a posílejte své přihlášky na e-mail: petr.pospech@email.cz s uvedením počtu 

přihlášených členů. Hraje se ve středu 28. září, sraz přihlášených v 9:00 k prezenci a rozcvičce, 

začátek zápasů bude o hodinu později. Nejezděte na chatu, přijďte na Joudrs! Těšíme se na vás . 

Odpoledne navíc můžete fandit našemu Áčku v cestě za českým pohárem v rámci FINAL FOUR. 

S. O. F. T. - Státní svátek 28. září oslavíme na Joudrs softballem  

Kadetky 

 
Vyrazili jsme na týden pod stan do Itálie 

Soustředění v italské Sala Baganze koncem srpna nás obohatilo o spoustu zážitků. 

Především těch příjemných, jako byly každodenní dovádění v blízkém bazénu, výlet do 

nedaleké Parmy, stmelování kolektivu různými hrami, pobyt u jezera Lago di Garda na cestě 

tam i zpět, vřelá pohostinnost našich nových italských přátel, skvělá pizza, pozornost místních 

mladíků, podařená tréninková příprava na nadcházející vrchol sezóny a slušně sehraná dvě 

utkání s domácím týmem. Nutno podotknout, že k výhrám soupeře notně přispěly členky 

našeho týmu, které jsme početně oslabenému soupeři zapůjčili. To vše dalo zapomenout na 

každodenní vedro a zdlouhavou cestu autobusem. Rádi ji příští rok podstoupíme znova, 

chceme se totiž zúčastnit místního velkého turnaje, takže za rok ciao, Italia. 
Nová italská specialita: quattro 

slajdazzi  

Vivat bazén Sala Baganza! (ještě, že tam byl…) 

Žákyně 

Itálie, Ledenice: nemohli jsme zažít více 

Prázdniny jsme začali a ukončili dvěma skvělými týdny soustředění. V Ledenicích nám 

sice zprvu nepřálo počasí, takže jsme museli pár dní trénovat v tělocvičně, ale i to nám 

prospělo. Pak nám přeci jen sluníčko umožnilo prověřit rychlost zdejšího stroje i naše 

aktuální kvality ve dvou zápasech s kombinovaným chlapecko-dívčím týmem 

domácích posíleným o naše hráčky. Navíc místní rybník, metráky třešní, bazén  

v Třeboni, zkrátka paráda.  A co teprve v italské Sala Baganze! Zde nám počasí přálo 

až moc, takže každodenní ochlazování v místním koupališti bylo více než nutné. 

Tréninky v úmorném vedru byly náročné, ale přispěly k dvěma výhrám nad domácími. 

Ty víc než naše hra zaskočilo darování kšiltů, ale nelenili a oplatili nám stejnou mincí. 

Navázané přátelství a příslib pokračování spolupráce daly zapomenout na úmornou 

cestu autobusem. Příští rok jedeme zas, Renzo čeká!  

Co nás čeká? 

Co nás čeká? Září – promění se vyvrcholení sezóny v podzimní sklizeň úspěchů? 

A - tým:    10. září 1. semifinále ELŽ na Joudrs  B - tým:   2. - 4. září II. ligový turnaj na Krči 

     11. září 2. semifinále ELŽ na …?      10. září VI. kolo ligy na Joudrs           

     17. září 3. semifinále ELŽ na …?      11. září VI. kolo ligy na Krči 

     18. září 4. a 5. semifinále ELŽ na Joudrs     17. a 18. září 1. a 2. semifinále II. ČSLŽ 

      24. a 25. září 1. a 2. finále ELŽ       24. a 25. září 3. a 4. semifinále II. ČSLŽ.  

               28. září FINAL FOUR na Joudrs      1. a 2. října 1. a 2. finále II. ČSLŽ 

      1. a 2. října 3. a 4. finále ELŽ             

           Žákyně:   2. - 4. září V. kolo ligy v Ledenicích 

Kadetky    9. - 11. září V. kolo ligy na Werichu      16. - 18. září finálový turnaj ligy ve Dvoře Králové 

        23. - 25. září finálový turnaj ligy na Joudrs     26. září PPŽ na Joudrs 

                    

 

 

 


