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Kluci se dočkali, od září otvíráme i chlapecké týmy!
Uţ nebudeme jen čistě dívčím klubem, od září se dočkají i zájemci o softball z řad kluků.
Otvíráme pro ně totiţ 3 zbrusu nové týmy: T ball, tedy smíšenou softballovou přípravku
pro kluky i holky, tým ţáků a tým kadetů. Všechny jsou samozřejmě určeny i úplným
nováčkům. Po loňském úspěšném zaloţení Micro krouţku Sportování pro nejmenší je
tady další milník v dějinách našeho klubu. Dáváme tak nyní příleţitost sportovat všem
dětským a mládeţnickým kategoriím obou pohlaví. To by samozřejmě nešlo bez
zabezpečení kvalitních trenérů, coţ se nám u všech nových týmů podařilo. Přejme jim,
ať se jim daří a ať jsou oni i jejich svěřenci minimálně stejně tak úspěšní, jako jejich dívčí
protějšky z týmů ţákyní a kadetek. O rozvoji těchto nových týmů budeme samozřejmě
podrobně informovat v dalších číslech buletinu. Tak jim drţme palce!

U Šmejkalů se teď budou předhánět, kdo
přiveze domů víc medailí. Terka nebo Radek?

A - tým

Na Poháru vítězů poháru jsme vybojovali skvělé 3. místo!

Naše šíje ozdobily bronzové
medaile netradičního tvaru.

PVP sehrálo na Sardinii 5 týmů ze softbalově nejvyspělejších zemí Evropy. V základní
skupině jsme si zajistili kýţené postupové místo do bojů o medaile a potěšující bylo
i zlepšování se s kaţdým zápasem. Zvláště oba duely s domácími Italkami byly důleţitými
testovacími souboji a taktickými šachy. Mohli jsme se spolu totiţ potkat ještě v play off...
Nejdříve však bylo potřeba v nejdůleţitějším zápase turnaje porazit Němky, vítězství nám
jiţ zaručovalo medaile. Kaţdý tým kromě našeho měl v sestavě na prkně tradičně posily ze
zámoří. Němkám nadhazovala Američanka, přesto se nám podařilo dát hned v 1. směně
bod a toto těsné vítězství udrţet aţ do konce. Hurá, cíl byl splněn. A mohli jsme jej ještě
vylepšit. Očekávaný souboj s Italkami byl dramatický aţ do konce. Podařilo se nám jej
dovést aţ do prodlouţení, v něm se však štěstí přiklonilo k soupeřkám. 3. místo je však
skvělé! Navíc byla Téra Jakešová vyhlášena nejlepší pálkařkou turnaje. Joudrs oléé!

Kadetky poprvé

Sen o účasti ve finále Little League v Americe se stal skutečností!
V červenci odjelo sedm Joudrsaček v týmu Little League Prague do italského Bollate na
kvalifikační turnaj regionu Evropa, Blízký východ, Afrika (EMEA). Jen jeho vítěz jel (zdarma)
na světové finále do USA. A proti nám stály silné týmy z Itálie, Německa, Holandska a staří
známí z polské Wroclawi. Průběh našich zápasů i celého turnaje byl infarktový. Otáčeli jsme
téměř ztracená utkání, čelili protestům, a přesto se nakonec dostali do finále a v něm zdrtili
Polky! Hurá, srpnová cesta do Kirklandu byla otevřená. Ten nádherný americký týden jsme si
náramně uţili, nejen na hřišti, ale i mimo něj. Uměli jsme bavit nejen sebe, ale i ostatní
a rázem byli No.1 na ţebříčku popularity. Herně jsme sice uţ tak výborní nebyli, bylo moc
znát, ţe je softball americkým národním sportem. Ale to nám skvělé záţitky mezi mrakodrapy
nezkazilo. Na podrobnosti se můţete zeptat těch, které ČR pod vedením trenérek (z Joudrs)
Evy Rendlové a Léni Richterové v USA reprezentovaly: Míši Polákové, Julči Coufalové,
Kačky Lobo, Verči Pohlové, Verči Pucky Puciowové, Pajky Menčíkové a Jany Růţičkové.

Část výpravy před odletem: zleva
Bába (Storms), Julča, Míša, Aneta
(Storms), Verča, Pucka a Pajky.

Gratulujeme Štěpánce „Papi“ Frolíkové a Karin Štefkové ke stříbrným medailím,
které jako členky české reprezentace vybojovaly na červencovém Mistrovství Evropy do 22 let.

Kadetky podruhé

Ze Sala Baganzy máme nejhezčí pohár
A ještě jednou kadetky: k neskutečně zdařilému létu přispěla i naše povedená účast na
turnaji v Sala Baganze, jednom z nejprestiţnějších mládeţnických turnajů Evropy. Během
pobytu se v rychlém sledu střídaly sportovní záţitky s těmi volnočasovými: zahajovací
ceremoniál a pochod městem, pobyt ve stanovém městečku, turecké záchody, dovádění
na koupališti i mimo něj, konverzace s chlapci ze zahraničních týmů, Anetino testování
úrovně italského zdravotnictví a taky závěrečný ceremoniál s úţasným ohňostrojem
a hlavně pohárem za 3. místo. Ten jsme vybojovali v konkurenci 4 italských týmů
a španělského výběru Katalánska. V úmorných vedrech, která tady ani místní dlouho
nepamatovali, jsme ve skupině zaznamenali 1 vítězství, 1 remízu a 3 prohry ale v souboji
o bronz jsme s přehledem zdolali parmská děvčata. Inu, prostě nejlepších 10 dní...

Cesta za bronzovým pohárem začala
slavnostním pochodem městem.

Ţákyně

Ledenické soustředění předznamenalo super týden na turnaji v Itálii

Nejlepší ţákyňská pálkařka
turnaje Klárka Pospěchová.

Červencové soustředění v Ledenicích nám trochu znepříjemňovalo počasí, takţe jsme tentokrát museli
místní rybník vynechat, přesto jsme si týdenní pobyt uţili. Asi nejvíc nám v paměti zůstane obávaný
ovál, dva dobře zahrané zápasy s místním kadetským chlapecko-dívčím týmem i čapí rodinka na
komíně. Sotva jsme pak stačili přebalit tašky a uţ jsme odjíţděli na prestiţní turnaj k našim přátelům do
italské Sala Baganzy, se kterými jsme před turnajem sehráli vítězný přátelský zápas. Největším
záţitkem byl pro mnohé jistě zahajovací ceremoniál: v průvodu všech 40 týmů ulicemi lemovanými davy
jásajících lidí jsme se co do hlasitosti rozhodně zahanbit nenechali. I v turnaji samotném jsme se
neztratili: 2 zápasy jsme vyhráli, další dva bylo v našich silách vyhrát, zvláště ten s belgickými Spartans
nás dlouho mrzel. Jen ruská Moskovija, vítěz naší kategorie, byla jasně lepší. Přesto jsme z turnaje
odjíţděli spokojeni s předvedeným výkonem i pěkným pohárem, ke kterému při závěrečném
ceremoniálu přibyl nečekaně i ten pro nejlepší pálkařku turnaje. Tak ať nám forma vydrţí i na podzim!

Co nás čeká?

Září – sezóna vrcholí, nejdůleţitější zápasy roku jsou tu
A - tým: 1. září extraliga, v Kunovicích
2. září extraliga, v Ostravě
15. září Final Four, na Joudrs
22. září extraliga, 1. semifinále
23. září extraliga, 2. semifinále
28. září extraliga, 3. semifinále
29. září extraliga, 4., případně 5. semifinále

B - tým: 1. září II. liga, na Joudrs
15. září II. liga, v Merklíně
16. září II. liga, na Joudrs
22. září II. liga, 1. semifinále
23. září II. liga, 2. semifinále
28. září II. liga, 3. semifinále
29. září II. liga, 4., případně 5. semifinále

Kadetky: 15. - 16. září 5. kolo extraligy, v Třebíči
28. - 30. září Mistrovství ČR, v Ostravě

Ţákyně: 7. - 8. září 5. kolo extraligy, v Ostravě
21. - 23. září Mistrovství ČR, na Joudrs

Všichni: 2. září Sportuje celá Praha 8, softballový turnaj pro širokou veřejnost, od 9:30 na Joudrs

Fanoušci
Přijďme zafandit Áčku při obhajobě vítězství v Českém poháru

Jiţ potřetí pořádáme Final Four, finálový turnaj Českého poháru ţen, který se
na Joudrs uskuteční pod záštitou starosty MČ Praha 8 v sobotu 15. září
odpoledne. Našim děvčatům k potvrzení účasti v něm postačilo i 3. místo na
druhém kvalifikačním turnaji hraném o prázdninách na Krči. V semifinále Final
Four se tak od 17:00 na hřišti A střetnou s Chemií - Kotlářkou a budeme jim
drţet palce, aby pak ve finále od 20:00 mohly vyzvat vítěze z duelu Eagles
a Čechie z druhého semifinále. A samozřejmě si všichni přejeme, aby naše
hráčky obhájily loňské prvenství a do třetice zvedly nad hlavu ten krásný
putovní pohár pro vítěze. Přijďme je podpořit v co nejhojnějším počtu!

