
 

 
 

 

 

 

  

Duben 2011 

Děkujeme jménem klubu fotografům Tomovi Holcovi a Jirkovi Cirkovskému 

 za pořizování těch skvělých fotek z našich zápasů. 

Ozzáku, máme to doma! 

Kdo neskáče, není 
z Joudrs, hop, hop, hop! 

B – tým 

 

 

Úspěšný dubnový vstup do sezóny a první turnajová zlatá 

Na Joudrs Cupu 19 se děly věci. Tím hlavním pozdvižením byl netradiční systém turnaje, který 

neskously některé nejmenované týmy. My jsme skupinou prošli poměrně hladce, zato  

v semifinále jsme měli co dělat, abychom nakonec úspěšně otočili zápas proti extraligovému 

SaBaTu. Finále už bylo v naší režii a pohodářky z Trutnova jsme nakonec porazili i bez  

6 zraněných hráček základní sestavy. První zlato sezóny máme v kapse, jupíííí. 

Další úspěch jsme přivezli z krčského Jakobe cupu, kde jsme byli jediným druholigovým týmem 

mezi extraligovými. Se štěstím jsme prošli skupinou, ve které jsme porazili i jeden ze dvou 

silných ruských týmů. V semifinále jsme bohužel narazili na spoluhráčky z Áčka... O bronz jsme 

se snažili poprat s domácím týmem, ale na jeho zkušenosti jsme (zatím) nestačily. Přesto je 

čtvrté místo skvělým výsledkem. Úspěšný duben jsme zakončili 4 výhrami ze 4 úvodních 

zápasů ligy.   

Aktualita 

 
Exhibice byla opět super! 

První ligové zápasy Áčka a Béčka zpestřila 

tradiční exhibice. V prvním zápase členové 

S.O.F.T. své dcerky z týmu žákyní vůbec 

nešetřili a uštědřili jim tvrdou porážku. To 

následující utkání žákyněk s rodiči a přáteli 

klubu se neslo již opravdu v exhibičním duchu  

a skončilo těsným vítězstvím našich nejmladších 

hráček. Oba duely přinesly skvělou zábavu na 

hřišti i v hledišti. Večer pak proběhlo napínavé 

homerun derby s mezinárodní účastí. A kolik že 

to piv si Tome vlastně prohrál? 

A – tým 

Souboje s Čechií ozdobou vítězného Jakobe Cupu i úvodu ligy 

Po pěkném 5. místě na silně obsazeném mezinárodním turnaji v holandském Enschede 

jsme se vydali na poslední přípravný turnaj, na Jakobe Cup do Krče. Ve skupině jsme 

nejdříve vyprovodili rozdílem obávanou ruskou Moskovii a pak zdolali i ostatní soupeře, 

byť zápas s výrazně posílenou Čechií byl docela náročný. A bylo jasné, že si ve finále 

zahrají Joudrs, protože jsme se o postup střetli s naším Béčkem. Větší zkušenosti 

rozhodly o našem vítězství a my si to o keramický pohár rozdali s Čechií. I turnajové 

repete bylo napínavé až do konce, nakonec jsme jej vyhráli jen nejtěsnějším výsledkem 

1:0 a mohli slavit první turnajový venkovní titul. O tom, že bude Čechie letos opravdu 

silným soupeřem, jsme se přesvědčili i v úvodním extraligovém dvojzápase na domácí 

půdě, který skončil nerozhodně: jedna naše těsná prohra, jedna pěkná výhra. V dalším 

dvojzápase jsme si poradili s Kotlářkou a slušně tak vstoupili do ligových bojů. 

 

 

 

Tak jim to teda nandej, nandej, nandej bejby… 



  

 

 

 

 

Zápřah na Joudrs Cupech zvládli členové Sdružení na jedničku  

Každý dubnový víkend jsme je mohli vidět na turnajích pořádaných naším klubem. Při 

úpravě hřišť, v bufetu, při obsluhování výsledkové tabule, všude tam byla oranžová 

trička členů Sdružení. Vstávali za brzkého rána, zvládali celodenní porci mnoha 

zápasů a odcházeli až za tmy. Organizace jim šlapala jako dobře namazaný stroj. Díky 

jim vykazovaly všechny Joudrs Cupy vysokou úroveň připravenosti, díky jim je prestiž 

našeho klubu mezi softballovou veřejností na nejvyšších příčkách. Díky vám, členové 

Sdružení, za váš volný čas, za váš zájem o klub, za vaši práci. Díky moc! 

S. O. F. T. – Sdružení Organizovaných Fanoušků Týmu 

Kadetky 

 
Skončit osmí a osmí není vždy totéž 

Úvodní turnaj, domácí Joudrs Cup 16, měl ukázat, jak se týmy připravily přes 

zimu a my jsme určitě pomýšleli na lepší umístění než na konečnou osmou 

příčku. Na Krčandě jsme chtěli být v silné konkurenci 14 týmů důstojnějším 

soupeřem. Zajímavá byla konfrontace se zahraničními týmy: s Litvou jsme 

moc práce neměli, s polskou Wroclawí se nám naopak nepodařilo vyhrát ani 

jedno z obou utkání. Nejvyrovnanější partii jsme sehráli s Italkami. Nejvíc však 

můžeme litovat prohry v play off s Werichem. Soupeř z nás měl oprávněné 

obavy, vždyť jsme se na jeho úkor mohli dostat mezi nejlepší čtyřku, což by 

byla senzace. Ale i tak jsme turnaj zakončili jako čtvrtý nejlepší český tým.  

V prvním a druhém tahu extraligy byla 

tažena nejen tato „oranžová“ čísla. 

„Pajky, nikam neběž, to není signál, 

to mě jen z té umělky bolí záda…“ 

Žákyně 

29 + 6 = účast na Joudrs Cupu 13  

Generálka několika hráček ve společném týmu s kadetkami na "šestnáctkách" splnila svůj 

cíl připravit se na 1. kolo extraligy, Joudrs Cup 13. Kulisa mnoha přítomných rodičů hnala 

oba týmy za co nejlepším výsledkem. Áčko se srdnatě porvalo o vidinu semifinále, a byť 

zůstalo těsně před jeho branami, tak s Ostravou i s Krčí sehrálo dramatická utkání.  

V souboji o konečné 5. místo s Ml. Buky už pak chyběla motivace. Béčko kromě jediného 

se samými nováčky v sestavě předvedlo velmi sympatický a nadšený výkon podtržený 

soudržností a po zásluze sklidilo pochvalu nejen od členů svého koučovského týmu, kteří si 

ve svých funkcích odbyli na turnaji rovněž premiéru. Konečné umístění proto nebylo pro 

nikoho příliš důležité. Rodičům a divákům se pak musel líbit především vzájemný zápas 

obou našich týmů odehraný v úvodní den turnaje, pod světly a ve skvělé atmosféře. 

Co nás čeká? 

Co nás čeká? Květen – naplno se rozjedou ligy 

A - tým:    6. - 8. května I. ligový turnaj v Kostelci n.O.   Kadetky:   2. května Pražský přebor na Krči 

     21. května extraliga dvojzápas na Krči          9. května Pražský přebor na SaBaTu 

     22. května extraliga dvojzápas v Plzni                   13. - 15. května III. kolo extraligy v Ostravě  

    1. - 5. června turnaj v Itálii (Bolate)       23. května Pražský přebor na Kotlářce 

              27. - 29. května  MČR 19 na Krči    

 B - tým:   7. května liga na Krči        30. května Pražský přebor na Joudrs 

                8. května liga na Joudrs 

      20. - 22. května I. ligový turnaj v Ostravě   Žákyně:    6. - 8. května II. kolo extraligy na Werichu    

   27. - 29. května  MČR 19 na Krči       16. května Pražský přebor na Joudrs 

   1. - 5. června turnaj v Itálii (Bolate)      27. - 29. května III. kolo extraligy v Ostravě 

        

 

 

Říkali, že tu budou nějaké štětičky, 

tak kde teda jsou? 

 

 


