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"Našim" Italům se u nás líbilo, až na tu zimu
Pátek ráno, po týdnech příprav jsou tu: plný autobus hráček a jejich rodičů z italské
Sala Baganzy, přijeli na Joudrs Cup 13. Pod vedením Stáni Hudíkové se hned vydávají
na dlouhou prohlídku Prahy. Neutahali jsme je, o čemž nás přesvědčují večer na hřišti,
kdy našemu Áčku uštědřují porážku. V sobotu večer na ni všichni v přátelské atmosféře
zapomínáme: bavíme se při společné večeři, kterou jsme pro naše hosty uspořádali ve
školní jídelně. Guláš se Kačce Růžičkové st. povedl výtečný a spolu
s českým pivem rozproudil báječnou atmosféru. Děvčata z obou týmů dovádějí pod
taktovkou italského rodiče Maora. Neděli nám kazí déšť a zima, italskou návštěvu
rozehříváme grogem. A pak už jen máváme za vzdalujícím se busem. Krátká, ale o to
intenzivnější návštěva. Asi to byla první účast italského týmu na českém žákyňském
turnaji v historii. Doufejme, že i díky naší pohostinnosti ne poslední. A ciao v létě u vás!

Arrivederci Praga!

A - tým

Bronz z Jakobe Cupu a skvělé vykročení do extraligy

Tak koukám, že nám tu Holanďan nechal
k průchodu jen dírku jako v Ementálu.

Tradiční zahraniční klání v holandském Enschede s nejlepšími místními týmy
posloužilo ke kvalitnímu rozehrání venku (Madla zaznamenala 2 homeruny), které
jsme úspěšně završili předligovou generálkou na krčském Jakobe Cupu. Přemožitele
jsme našli až v semifinále v podobě domácích Orlic, o bronzovou medaili jsme už díky
skreči Čechie nehráli. Naše klání se však odložilo jen o týden, kdy vzájemným
dvojzápasem pro nás začala letošní extraliga. Na domácím hřišti jsme soupeřky
pečlivou hrou v poli nepustili ani jednou domů a zvítězili rozdílem 7:0. Druhé utkání už
bylo mnohem vyrovnanější, ale opět jsme Čechii neumožnili ani bod a zvítězili
nejtěsnějším možným skóre 1:0. O den později jsme svůj výkon proti Kotlářce
zopakovali: v prvním dějství jsme jí nadělili rozdíl 11:0, ve druhém jsme pak úspěšný
víkend završili čtvrtou výhrou. Po prvním kole tedy máme čtyři nahoře. Jen tak dál!

B - tým

Paráda! Obhajoba zlata v Joudrs Cupu 19. A problémy na začátku ligy…
Poslední generálka před ligou nám vyšla náramně. Ve skupině jsme se úspěšně rozehráli proti
oběma kadetským výběrům Prahy, nepotrápilo nás ani Kladno a tak jediným pořádným soupeřem
byl Trutnov, kterému jsme začátek ulehčili vlastními chybami a jeho náskok už nedotáhli; podlehli
jsme o bod. Druhá skupina se kvůli rekonstrukci našeho A hřiště hrála na SaBaTu, a naším
semifinálovým soupeřem se stal právě trojský tým. Bojovat jsme však museli nejen proti
extraligovým soupeřkám, ale i nepříznivému počasí. Chlad ani sněhové přeháňky nám však
nezabránily předvést skvělý výkon a postoupit do finále, kde jsme Trutnovu vrátili předchozí
porážku a obrali jej o zlato až v dohrávce díky běženému homerunu v podání Karin. Olééé!!
Úvod ligy už tak příjemný nebyl. Trutnov se nám na svém hřišti pomstil 2 porážkami, ale horší byla
zranění komplikující už tak zdecimovanou sestavu: Karin dohrávala s vykloubeným prstem, během
nemocničního ošetření ji musela zastoupit nováček Míša se zlomeným palcem u nohy.
V Ostravě jsme druhý den uhráli aspoň jednu výhru… Naštěstí je liga teprve na začátku.

Nejlepší nadhazovačka JC 19
Kamča Chroboková:
„Poslušně hlásím, mise
splněna!“

Přijďte si zahrát softball na tradiční klubovou EXHIBICI 1. května. Sraz v 8:30 na
Joudrs, následuje rozlosování do týmů a turnaj plný zábavy!

Kadetky

Dva dubnové turnaje, dvě těžká čtvrtfinále
Z Joudrs Cupu 16 si budeme pamatovat především velkou zimu a dokonce sněhovou vánici,
která předčasně ukončila čtvrtfinálový zápas Áčka s Wroclaví právě v okamžiku, kdy se
rozhodovalo, zda vyrovnaný zápas dotáhneme do prodloužení. Sobotní dohrávka byla asi
nejkratší v softové historii - první nadhoz a my prohráli doběhem soupeře... Přesto jsme
nakonec v dalších zápasech vybojovali konečné pěkné 5. místo. Mezinárodní Krčanda o 14 dní
později: 20 týmů, naše vítězství ve skupině určila především výhra nad Eagles, která nás posílá
mezi osmičku nejlepších a zároveň se tak vyhýbáme ve čtvrtfinále Dvoru. A dlouhý sobotní den
- hráli jsme hned první zápas dne, pak až večer vítězně s Litvou a hned na to jsme měli hrát
čtvrtfinále s Ledenicemi, ale začátek notně protáhlo řešení protestu Ostravy. Pak pod světly po
velké bitvě z obou stran se Žraloky o bod prohráváme. A nakonec končíme v turnaji na osmém
místě. Oba turnaje však ukázaly, že když je potřeba, tak umíme zabojovat. A to je dobré vědět!

Verča Pohlová zraje
jako víno.

Ţákyně

Zahraniční týmy nám vystavily stopku k lepšímu umístění

Anglicky, italsky, rukama, nohama:
hlavně, že si chceme rozumět, a o to jde!

Joudrs Cup 13 v pátek 13. za účasti původně 13 týmů (Ml.Buky se nakonec odhlásily) vlajky na stožárech dávají na vědomí bohatou zahraniční účast: polská Wroclaw,
slovenská Trnava a především italská Sala Baganza, náš družební tým. S Italkami jsme si
zahrát chtěli, naše Áčko je tak má ve skupině a vzájemným zápasem začíná celý turnaj.
Bohužel se ukazuje jako stěžejní pro další vývoj. Jsme přemotivovaní, nestačíme na
soupeřův rychlejší nadhoz, vyrovnaná byla jen první směna, nakonec jasně prohráváme.
Italky pak podcení Trutnov a prohrají. K postupu ze skupiny musíme vysoko vyhrát, po
hrdinném výkonu však o bod Trutnovu podléháme. Účast ve spodní skupině o poslední
čtyři místa je zklamáním, navíc se potkáváme s naším Béčkem. To ve své skupině
překvapilo vyrovnaným zápasem s Dvorem i nečekanou prohrou s Trnavou. Poprvé se na
žákyňském turnaji rozdávají medaile.... Věřme, že na Werichiádě už může být jen líp.

Co nás čeká?

Květen – ligy jsou v plném proudu, svátek práce a lásky oslavujeme exhibicí
A - tým: 5. května extraliga, na SabaTu
6. května extraliga, na Joudrs
8. května extraliga, na Joudrs
19. května extraliga, na Joudrs
20. května extraliga, na Joudrs
26 května extraliga, na Joudrs
27. května extraliga, na SabaTu

B - tým: 5. května II. liga, na Joudrs
6. května II. liga, na Joudrs
8. května II. liga, na Joudrs
19. května II. liga, na Krči
20. května II. liga, na Joudrs
26. května II. liga, na Joudrs
27. května II. liga, na Joudrs

Kadetky: 11. - 13. května III. kolo extraligy, Ostrava

Žákyně: 4. - 6. května II. kolo extraligy, Werich
25. - 27. května III.kolo extraligy, Merklín

VŠICHNI: 1. 5. od 8:30 EXHIBICE NA JOUDRS!

S. O. F. T. - Sdruţení Organizovaných Fanoušků Týmu
Ještě, že mám to teplé spodní Jäggerovo prádlo…

Dubnový nápor Joudrs Cupů jsme opět zvládli se ctí
Tak už to máme za sebou! Série domácích turnajů byla náročná, hodně nás
prověřilo nečekaně chladné a deštivé počasí. Někdy nepomohly ani termosky s
rozličnými zahřívadly, ani několik vrstev oblečení. Ale na stonání nebyl čas,
dokurýrovali jsme se až po akci. Naštěstí jsme opět vše zvládli ve vysokém
organizačním standardu a navíc jsme se osvědčili i jako úspěšní zaučovatelé
rodičů-brigádníků. Takže jsme si ta slova uznání v odborných softballových
kuloárech plně zasloužili :)

