Duben 2010
Aktuality

Zpráva roku: budeme mít osvětlená hřiště, uţ na ME v srpnu
Budiţ světla! řekl Magistrát hl.města Prahy, Městská část Praha 8 a ZŠ a MŠ Dolákova. A na
Joudrs bude osvětlení! Posvítí si na nás nejen na hřištích, ale taky na obou umělkách. Ano,
přibyde totiţ ještě jedna hned vedle té stávající, takţe vznikne dost velká plocha, abychom
na ní mohli hrát i soft. A jak známe Toma, tak třeba pořádat i halovky. Navíc budou v
tělocvičnách nově obloţeny stěny a poloţen odpruţený povrch. Na oslavě této skvělé
události dojatý předseda klubu poděkoval všem zmíněným institucím za granty, ale
především Věře a Jirkovi Jakešovým (tedy ředitelce ZŠ Dolákova a projektantovi našeho
areálu) a Katce "Kimině" Podzimkové, bez kterých by se tohle všechno nepodařilo. A předal
jim jako symbolické poděkování klubu na památku softové rukavice a míče podepsané členy
klubu. Předsedovi se tak splnil velký sen: budeme trénovat od nevidím do nevidím. Haleluja!

A takhle nějak by to
mohlo vypadat …

A - tým

Bronz z holandské ledničky předznamenal naši rozdílovou smršť

Lucka „Zapp“ Zappová:
Veni, vidi, vici

Začátkem dubna jsme v mrazivém počasí ladili před ligou formu na posledním zahraničním
turnaji. V holandském Enschede jsme se střídavými úspěchy poměřili síly s domácími týmy a
nakonec vítězstvím nad krajankami z výběru Czech Stars obsadili konečné třetí místo. Více
potěšila naše rostoucí výkonnost, coţ jsme měrou vrchovatou potvrdili o 14 dní později na
Jakobe Cupu. Pět zápasů jsme vyhráli rozdílem, včetně utkání s nebezpečnými Ruskami. Jen
poslední duel s domácí Krčí byl napínavý aţ do konce, ale i ten jsme zvládli a celý turnaj
vyhráli. A v podobném duchu se nesl i první extraligový víkend. Dvojzápasy s Tempem i Plzní
byly naší jasnou záleţitostí a výsledky s dalšími rozdíly na kontě ukázaly, ţe máme dobře
našlápnuto za obhajobou titulu. Diváci moţná očekávali dramatičtější průběh, přesto však ze
Svoboda parku odcházeli spokojeni stejně jako my. Čtyři zářezy na úvod se určitě počítají.
pourčitěurčitěočítají.Získané čtyři zářezy na úvod se určitě počítají.

B - tým

Výborný vstup do sezóny i ligy
Béčko se A - týmem nenechalo v dubnu zahanbit a sklízelo rovněţ jeden úspěch za druhým.
Na úvod stříbro z brněnského turnaje, které je o to cennější, ţe jsme ve finále nestačili jen na
prvoligový SaBaT. O týden později na domácím Joudrs Cupu 19 jsme se však jiţ radovali ze
zlatých medailí. Sice jsme si sami zdramatizovali vstup do turnaje v úvodním zápase s
Ledenicemi, který jsme otočili aţ v samém závěru, v dalších dvou utkáních jsme však jiţ
soupeřky smetli rozdílem. Velmi napínavé bylo pak semifinále s Krčí, které jsme vyhráli o
jediný bod. Vyrovnané bylo i finále s Trutnovem, nakonec však dopadlo dobře pro náš tým,
který tak poprvé v historii turnaje obsadil první místo. Na vítězné vlně jsme pak pokračovali i
v prvním ligovém kole opět na domácím hřišti a oba dvojzápasy, jak se Storms, tak i s
Radotínem, vyhráli. Poslední utkání dokonce rozdílem. Jen tak dál!

Denisa „Drnda“ Podzimková:
pikantní jsou zvláště zápasy
proti Eagles …

Velmi děkujeme za finanční dary našemu klubu:
panu Venclovi, tatínkovi Terky Venclové z týmu kadetek
panu Halaburtovi, tatínkovi Majdy „Hvězdičky“ Halaburtové z týmu ţákyní

Kadetky

Napínavý Joudrs Cup 16 a zkušenosti z druholigového turnaje ţen
Nadpis

Velikonoční
Joudrs Cup 16 přinesl dramatické boje. My jsme nezačali dobře a první dva
Podnadpis
zápasy ve skupině prohráli. Zato v tom posledním jsme si i díky naší bezchybné
A - tým:
nadhazovačce
spravili chuť, Wericha vyprovodili rozdílem a postoupili tak do bojů o
Matěj Bíţa – head couch, Dagmar "Šáda" Fuksová – couch, Petra Diblíková – couch,
medaile.
A
bylo
setýmu
naa co
dívat.
Nejdříve
jsme– skauting
ve čtvrtfinále potrápili Eagles a prohráli aţ
Tomáš Kusý – manaţer
nadhoz,
Miroslav
"Miwi" Wilda
- tým:
vB závěru.
Pak jsme však těsně porazili Wroclaw a uţ si brousili zuby na 4. místo, zvláště,
Tomáš Kusý- head coach, Jakub Stařík - coach, Honza Janyška - coach, Rosťa
kdyţ
jsme poslední zápas s Ostravou měli skvěle rozehraný. Bohuţel jsme jej nakonec
Taud - coach, Matěj Bíţa – catcherování, Mára „Silák“ xxx - kondiční trenér
Sára Roeselová (uprostřed) předvedla
Kadetky: v tie - breaku a tím obsadili konečnou 6. příčku. Ale i tak zavládla spokojenost.
ztratili
na obou turnajích krásné hity
Eva Rendlová - head couch, Petr Pospěch - asistent trenéra, Ivan Chrobok - catcherování,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomáš Kusý - nadhoz
Joudrs
Cup 19: Posíleni o reprezentantku Elišku a Věrku z Béčka jsme
sbírali cenné zkušenosti v soubojích s týmy
Ţákyně:
předseda klubu
Petr Pospěch
head couch, se
Eva nám
Rendlová
- asistent
trenéra,ale
Tomáš
Kusý – hlavním
nadhoz
Tomáš Kusý
II.ligy
ţen.- Podařila
i jedna
výhra,
naším
cílem bylo stmelení
a sehrání týmu. Pro některé to byl totiţ
první turnaj v ţivotě, ale i jim se docela slušně vedlo na pálce. Konečné umístění proto pro nás není aţ tak podstatné.

Žákyně

Pěkný výsledek na Joudrs Cupu 13 a nadějní nováčci
Nadpis

Julča Coufalová:
velký talent Joudrs

Ani
chladné a deštivé počasí nezviklalo naše odhodlání předvést dobré výkony na domácím
Podnadpis
Joudrs Cupu 13, prvním turnaji ligy. Sešel se téměř celý tým, z 18 přítomných bychom
A - tým:
poskládali
hned
dvě
druţstva.
Vzhledem
k náročnosti
turnaje se dostatečný počet ukázal
Matěj Bíţa – head
couch,
Dagmar
"Šáda" Fuksová
– couch, Petra
Diblíková – couch,
Tomášvýhoda.
Kusý – manaţer
týmu a nadhoz,
Miroslav
Wilda
– skautingnetradičně dvojkolově. Příleţitost zahrát si
jako
Ve skupině
jsme
totiţ"Miwi"
sehráli
zápasy
B - tým:
tak
dostala
všechna
děvčata
a proHonza
nováčky
bylaRosťa
první zkušenost s venkovními zápasy.
Tomáš
Kusý- head
coach, Jakub
Stařík - coach,
Janyška -to
coach,
Taud - coach, Matěj Bíţa – catcherování, Mára „Silák“ xxx - kondiční trenér
Bohuţel
jsme
ve
skupině
ani
jednou
nevyhráli,
ale
jak
se později ukázalo, měli jsme těţší
Kadetky:
Eva Rendlovápřekvapení
- head couch, Petr
Pospěch ZŠJW
- asistent trenéra,
Ivannakonec
Chrobok - catcherování,
soupeře:
turnaje
Storms
celkově zvítězili a Dvůr skončil třetí.
Tomáš Kusý - nadhoz
Do
nedělních klání jsme se vrhli s o to větší vervou. Nejdříve jsme si poradili
se Ţraloky z
Ţákyně:
předseda klubu
Petr Pospěch - head couch, Eva Rendlová - asistent trenéra, Tomáš Kusý – nadhoz
Tomáš Kusý
Ledenic a pak vyhráli i v posledním zápase proti PV Praha. Celkové páté
místo je dobrým
začátkem sezóny a zvláště potěšující je rostoucí výkonnost nových hráček.

Co nás čeká?
Co
nás čeká?
Květen
– měsíc ligových turnajů. A taky hraní pro zábavu na 1. máje
Nadpis

A
- tým: 8. - 9. 5.
III. a IV. kolo ligy, na Joudrs (sobota), na Kotlářce (neděle)
Podnadpis
22. - 23. 5. Ligový turnaj, na Krči
A - tým:
30. 5.Dagmar
V. a"Šáda"
VI. kolo
ligy,
na Joudrs
Matěj Bíţa –29.
head- couch,
Fuksová
– couch,
Petra Diblíková – couch,
Tomáš
Kusý8.
– manaţer
a nadhoz,
Miroslav
"Miwi" Wilda – skauting
B
- tým:
- 9. 5.týmu II.
kolo ligy,
Brno
B - tým:
14.
- 16.
5.Jakub
Ligový
Choceň
Tomáš Kusýhead
coach,
Stařík turnaj,
- coach, Honza
Janyška - coach, Rosťa
Taud - coach, Matěj Bíţa – catcherování, Mára „Silák“ xxx - kondiční trenér
29.
30.
5.
III.
kolo
ligy,
na
Joudrs
Kadetky:
Eva Rendlová2.- head
couch,na
PetrJoudrs,
Pospěch -22.
asistent
trenéra,Neratovice,
Ivan Chrobok - 23.
catcherování,
Kadetky:
5. PPŢ
5. PPŢ
5. PPŢ Kladno
Tomáš Kusý - nadhoz
Ţákyně:
8. - 9. 5. II. kolo ligy, na Werichu
Ţákyně:
předseda klubu
Petr Pospěch - head couch, Eva Rendlová - asistent trenéra, Tomáš Kusý – nadhoz
Tomáš Kusý
29. - 30. 5. III. kolo ligy, na Krči
1. 5. – Joudrs Cup 30, turnaj vyzrálých žen: až po třicítce si softball teprve vychutnáte!

Bára Šťasenková:
z líhně Joudrs pocházejí
i nadějní rozhodčí

S. O. F. T. - Sdružení Organizovaných Fanoušků Týmu
Sérii domácích dubnových Joudrs Cupů zvládli členové Sdruţení na výbornou. Významně přispěli k hladkému průběhu a
zabezpečení turnajů, které tak i díky jejich pomoci měly velmi vysokou úroveň. Jmenovitě bychom chtěli moc poděkovat:
Renatě Polákové, Katce a Jirkovi Růţičkovým a Petrovi Navrátilovi, kteří strávili na hřišti celých 4,5 dne!
Iveta Menčíková, Markéta a Petr Frolíkovi, Jiřina Linderová a Jakub Zadák věnovali turnajům 2 dny svého času.
Celý den pomáhali Jirka Jakeš a Eva Rendlová st. Ruku k dílu přiloţil i Pavel Skurčák. V bufetu vypomáhaly Miroslava
Staříková a Ema Tobolová.
Poděkování zaslouţí samozřejmě i Tomáš Holec, který ze všech turnajů pořídil krásné fotky (viz fotogalerie na joudrs.cz).
Dubnový zápřah tak můţeme povaţovat za dobrý trénink na srpnové ME, které chceme zvládnout taky tak perfektně.

