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Šampionát jsme zvládli po všech stránkách
Měsíce příprav a stovky hodin práce mnoha dobrovolníků se přetavily do zlatého
kovu české reprezentace. Samozřejmě, děvčata si své prvenství vyhrála sama,
my jsme se jim i všem ostatním zúčastněným „jen“ snaţili vytvořit pro jejich klání
co nejlepší podmínky. A podle slov uznání z úst zástupců zahraničních výprav se
nám to i přes nepřízeň počasí prý podařilo náramně. Bez podpory partnerů
bychom to tak dobře asi nezvládli, takţe jim patří velký dík. S jejich pomocí máme
nově osvětlený celý areál a tím jsme se posunuli ve svém rozvoji zase o kus dál.
Hlavní poděkování pak patří realizačnímu týmu šampionátu v čele s Miroslavem
"Miwim" Wildou a předsedou klubu Tomášem Kusým. A abychom nezapomněli:
zlato vybojovala Česká republika, stříbro Itálie, bronz Rusko, čtvrté skončily
Švédky, pátá Francie, šesté Polsko a sedmá Ukrajina.

Cíl byl splněn, olé!
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Český tým naplnil svůj zlatý sen

Zlatý český tým

Zástupce ESF, Ital Totoni Sanna, smutným hlasem oficiálně ukončil ME 22. Itálie
i přes veškerou snahu totiţ skončila "aţ" druhá. Ze zlatých medailí se za jásotu
diváků radovala naše děvčata. A právem, celým šampionátem procházela
suverénně. Jiţ od prvního zápasu jsme viděli jejich vnitřní sílu, týmovou
soudrţnost a sebevědomí podloţené skvělými výkony. Hnány neúnavnými
fanoušky šly Češky za svým zlatým snem. Ani jednou neprohrály, hrdé Italky
pokořily hned dvakrát, nezastavily je ani nevyzpytatelné Rusky. Ostatní týmy pro
nás nebyly váţným soupeřem. Kromě nejcennějších medailí získalo Česko i
cenu pro nejlepší pálkařku zásluhou Karin Štefkové, hráčky našeho klubu.
Gratulujeme nejen jí, ale všem zlatým děvčatům i trenérům, připravili jste nám
nádherný záţitek. Děkujeme moc!
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Bez dobrovolníků by to nešlo. Díky za pomoc!
Desítky dobrovolníků z Joudrs, Ledenic, Chomutova i z dalších softballu
zaslíbených míst odvedly skvělou práci. Organizace fungovala na jedničku, všichni
se snaţili své úkoly plnit co nejlépe, kaţdý chtěl přiloţit ruku k dílu. A to nejen při
samotném šampionátu, ale mnoho týdnů před jeho začátkem. Během Mistrovství
se dobrovolnická trička v areálu míhala od brzkého rána do pozdních nočních
hodin, úsilí nepolevovalo ani s rostoucí únavou. Nezlomilo nás ani proradné
počasí. Větru a dešti sice stále neumíme poručit, ale určitě jsme vytvořili rekord v
rychlosti vysoušení hřišť. Odměnou nám byla vítězství českých hráček,
spokojenost diváků i stmelování dobrovolnického kolektivu. Na společně proţitý
týden a pěkné záţitky budeme jistě ještě dlouho vzpomínat. Jménem pořadatelů
šampionátu děkujeme všem dobrovolníkům, bez vás bychom si neporadili.

Ve vysoušení hřišť uţ jsme
profíci

Děkujeme za podporu při ME 22 všem divákům a těmto partnerům: Firma Svoboda, Praţská teplárenská,
Loap, I´M FIT, Městská část Praha 8, ZŠ a MŠ Dolákova, Magistrát hl.města Prahy, DDM Praha 8, ČSA, ESF,
Ability, Play-Ball, DMT, Hanyš, Tejpy.cz, Sportique, Listy hl. města Prahy, Rádio Bonton a Osmička.

ME juniorek do 19 let

Medaile a vysněný postup na MS byly tak strašně blízko…
Nadpis

Na
červencovém ME juniorek do 19 let ve Vídni hájily české barvy i děvčata z Joudrs:
Podnadpis
Štěpánka „Papi“ Frolíková, Lůca Pospěchová, Aneta „Zvíře“ Rynešová, Dominika
A - tým:
„Domeček“
Benešová
a Denisa
„Drnda“
Podzimková.
přípravu podřídily
Matěj Bíţa – head
couch, Dagmar
"Šáda" Fuksová
– couch,
Petra Diblíková –Mnohaměsíční
couch,
Tomáš Kusý – zisku
manaţermedaile
týmu a nadhoz,
Miroslav
"Miwi" Wilda –postupu
skauting na MS do Jihoafrické republiky.
jedinému,
a tím
vytouţenému
B - tým:
A
všichni
věřili,
ţe Stařík
se to- našim
holkám
podaří.
jediné prohře jsme ze skupiny
Tomáš
Kusý- jsme
head coach,
Jakub
coach, Honza
Janyška
- coach, Po
Rosťa
Taud - coach, Matěj Bíţa – catcherování, Mára „Silák“ xxx - kondiční trenér
Ten nezměrný smutek fotka nevyjádří…
postoupili
mezi
zdánlivě
silnější
soupeře.
Rusko
jsme
však
po urputném boji o bod
Kadetky:
Eva Rendlová
- head s
couch,
Petr Pospěch jsme
- asistent
trenéra,
Ivan hráli
Chrobok
catcherování,
porazili.
Zápas
Holandskem
kvůli
dešti
2 -dny,
bohuţel se špatným koncem. Přesto jsme nakonec do
Tomáš Kusý - nadhoz
semifinále
postoupili, zde jsme však nestačili na překvapení turnaje Německo.
Začátek souboje o bronz s Ruskem byl
Ţákyně:
předseda klubu
Petr Pospěch - head couch, Eva Rendlová - asistent trenéra, Tomáš Kusý – nadhoz
Tomáš Kusý
skvělý,
do 6. směny jsme vedli o 3 body. Pak však přišel zkrat a v posledních
2 směnách soupeř rozmetal naše naděje.
Slzy byly nejen na tvářích našeho týmu, ale i v početném táboře fanoušků. Křehká je hranice mezi radostí a smutkem…

Žákyně

Na soustředění v Ledenicích se nám moc líbilo

Tak jako Míša Poláková
(nahoře) s Julčou Coufalovou
jsme si uţívali všichni

Druhý červencový týden jsme proţili v jihočeských Ledenicích. Mile nás překvapilo moderní
hřiště i pohodlné zázemí, které nám umoţnily věnovat se jak naplno softu, tak i utuţování
kolektivu. Tréninky pod vedením Evy Rendlové byly velmi přínosné a v tropickém vedru dost
vyčerpávající. K duhu nám proto kaţdý večer přišel místní rybník, ve kterém jsme relaxovali
po náročných dnech. Pobyt jsme si zpestřili návštěvou zámku Hluboká, hodně legrace jsme
si uţili i na místním koupališti a na závěr volného dne jsme zafandili českému národnímu
týmu ţákovských baseballistů, kteří zde hráli své Mistrovství Evropy. Po tomto výletu jsme
vylepšovali pálkařské dovednosti proti nadhazovacímu stroji a na závěr soustředění si sáhli
aţ na dno při tradičním kondičním tréninku. Naštěstí jej všichni zúčastnění přeţili ve zdraví
a tak se mohli domů vrátit s pocitem dobře odvedené práce.

Co nás čeká?
Co
nás čeká?
V srpnu
drţme palce Áčku při vrcholu sezóny - PMEZ
Nadpis

A
- tým: 8. srpna ELŢ, SaBaT
Podnadpis
15. - 21. srpna PMEZ v holandském Haarlemu
A - tým:
29. srpna
Ligový
turnaj,
Kostelec
nad Orlicí
Matěj Bíţa –28.
head–couch,
Dagmar "Šáda"
Fuksová
– couch,
Petra Diblíková
– couch,
Tomáš
Kusý9.
– manaţer
týmu a nadhoz,
Miroslav "Miwi"
Wilda – skauting
B
- tým:
- 19. srpna
soustředění,
na Joudrs
B - tým:
–coach,
22. srpna,
V. kolo
ligy,
21.Janyška
8. na- coach,
Joudrs,
22. 8. v Radotíně
Tomáš Kusý-21.
head
Jakub Stařík
- coach,
Honza
Rosťa
Taud - coach, Matěj Bíţa – catcherování, Mára „Silák“ xxx - kondiční trenér
4.
–
5.
září
Ligový
turnaj,
na
Krči
Kadetky:
Eva
- head
couch,
Petr Pospěch
- asistent trenéra,
Ivan Chrobok - catcherování,
C
–Rendlová
tým: 23.
– 27.
srpna
soustředění,
na Joudrs
Tomáš Kusý - nadhoz
4. září PPŢ na Spektru, 5. září PPŢ na Joudrs
Ţákyně:
předseda klubu
Petr Pospěch - head couch, Eva Rendlová - asistent trenéra, Tomáš Kusý – nadhoz
Tomáš Kusý
Ţákyně: 23. – 27. srpna soustředění, na Joudrs
4. – 5. září V. kolo ligy, Ostrava
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Praha 8 si na našem hřišti zahraje softball. Utvořte tým a přijďte taky!
Projekt Městské části Praha 8 "Sportuje celá Praha 8" pokračuje i na podzim. Nově je do něj zařazen i softballový turnaj,
který se uskuteční v sobotu 11. září od 10:00 v našem areálu. Akce je určena nejširší veřejnosti, tedy především
rekreačním sportovcům, proto se nebude pálit z nadhozu, ale ze stativu. Máme tak skvělou příleţitost představit
spoluobčanům z osmého praţského obvodu náš areál i klub a především zpropagovat softball a případně rozšířit řady
našich členů. Vyzýváme proto všechny hráčky, rodiče i přátele klubu, aby se svými kamarády, spoluţáky, sousedy a
rodinnými příslušníky vytvořili týmy a přišli si zahrát a vyzkoušet si softballové dovednosti. Další informace byste měli najít
v srpnové Osmičce a na stránkách Městské části Praha 8 www.praha8.cz, na kterých naleznete i přihlášku do turnaje.
Tak neváhejte, čím více týmů, tím lépe!

