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Aktuality

Vystřílí devítka z Joudrs na MS ţen medaili pro české barvy?
Za pár dnů (19. 6.) odlétá reprezentace ţen na Mistrovství světa do Venezuely. A víc neţ
polovinu českého týmu tvoří naše holky! Jmenovitě Téra Jakešová, Lenka "Jaklis" Jaklová,
Péťa "Pepa" Křiklánová, Madla Loudová, Dina "Dýně" Pfeiferová, Eva Rendlová, Eva "Erik"
Rychtaříková,
Jana
"Dţejna"
Vacíková
a
Lucka
"Zapp"
Zappová.
Šampionát se koná ve dnech 23. 6. - 2. 7. 2010 v Caracasu, první zápas Češky sehrají
24. června. Ještě před ostrým startem sehrají pár přípravných zápasů. Na mistrovství je totiţ
čekají velmi těţcí soupeři, tak se na ně pod ostrým jihoamerickým sluncem chtějí náleţitě
připravit. Drţme jim palce, aby pod vedením "joudrsáckého" reprezentačního trenéra
Tomáše Kusého přivezly co nejlepší výsledek. Co se třeba inspirovat u hokejistů...?
Výkony našeho týmu můţete sledovat na www.mundialsoftbol2010.org.ve

Logo světového
šampionátu

A - tým

Extraligou procházíme jako nůţ máslem

Dina „Dýně“ Pfeiferová:
vítáme navrátilce ze
zámoří

Nejdříve výhry ve dvojzápasech s PV Praha za podpory domácího publika, a s Chemií na
Kotlářce. Za zmínku stojí hlavně krásný homerun Péti "Pepy" Křiklánové. Pak, posílení o Dinu
„Dýni“ Pfeiferovou, která se vrátila z Nového Zélandu, jsme si pohlídali celkové vítězství na
1. extraligovém turnaji na Krči a domácím tak znechutili finále. Další čtyři výhry jsme přidali se
soupeři z horních pater tabulky ve dvojzápasech na domácí půdě. Podařenými odpaly i jistotou
všech tří nadhazovaček jsme nepřipustili ţádné pochybnosti a vypořádali se s Čechií v obou
duelech rozdílem po páté směně. To první zápas s Krčí byl napínavější, ale i ten jsme zvládli
nakonec bez problémů a ten druhý byl jiţ plně v naší reţii, takţe diváci odcházeli ze Svoboda
parku spokojeni. A uţ se těšili, ţe tahle výsledková "nuda" bude pokračovat i na domácím
ligovém turnaji. Přijďte nám zafandit i vy! 11. – 13. června na Joudrs.

B - tým

I přes první prohru stále vedeme ligu. V Chocni zrušeno pro déšť.
Jako přes kopírák napodobují výkony Áčka děvčata z B - týmu. Ve II. kole ligy jsme zvítězili
nad Kunovicemi i Black Owls Brno ve dvojzápasech, které se hrály v Brně. Uţ zde nás
pěkně potrápil déšť, díky kterému jsme dohrávali původně skrečované utkání s domácími
Černými sovami aţ druhý den. Počasí nám pak nedovolilo odehrát plánovaný ligový turnaj v
Chocni, který musel být kvůli dešti úplně zrušen. Naštěstí další ligové kolo na domácím hřišti
se uţ odehrálo. V sobotu jsme si poradili s ostravskými Arrows i s Trutnovem. K dobré
náladě přispěla i večerní oslava trojnarozenin Aničky, Dana a Kuby. Gratulaci obdrţela i
čerstvá jedenadvacítka Majda. Oslavy na nás nezanechaly šrámy a tak jsme i podruhé
zdolali Arrows. Pouze ve druhém zápase s Trutnovem se nám poprvé letos nezadařilo.
I přesto vedeme druholigovou tabulku a chceme, aby to tak vydrţelo aţ do konce sezóny.

Kamila Chroboková:
není nad to, kdyţ má tým na
prkně jistotu

Velmi děkujeme za finanční i hmotný dar našemu klubu
Sašovi a Martině Kříţkovým, rodičům Adélky Kříţkové z týmu ţákyní

Žákyně

Dvakrát druzí - jednou od konce, podruhé stříbrní
Nadpis

Oba
květnové ligové turnaje byly jako den a noc. Ten na Werichu se nám herně nevydařil,
Podnadpis
ve skupině jsme prohráli všechno, i kdyţ třeba s Kotlářkou jen nejtěsnějším rozdílem.
A - tým:
Chyběla
i trochu pohoda a větší odhodlání. Náš herní projev se naštěstí ve druhém dni
Matěj Bíţa – head couch, Dagmar "Šáda" Fuksová – couch, Petra Diblíková – couch,
výrazně
zlepšil
a mohli
jsme Miroslav
pomýšlet
slušné
umístění, bohuţel jsme opět podlehli
Tomáš Kusý – manaţer
týmu a nadhoz,
"Miwi"i na
Wilda
– skauting
tým: Kotlářce a celkově skončili sedmí. To další turnaj na Krči bylo z naší strany jiné
oB -bod
Tomáš Kusý- head coach, Jakub Stařík - coach, Honza Janyška - coach, Rosťa
kafe,
do zápasů jsme vlítli jako uragán. Sice jsme na úvod o bod prohráli s domácími
Taud - coach, Matěj Bíţa – catcherování, Mára „Silák“ xxx - kondiční trenér
Předpokladem dobrých výsledků je
Kadetky: ale v dalším duelu jsme se postarali o překvapení na úkor favorita z Wericha.
Eagles,
týmový
duch a maximální nasazení
Eva Rendlová - head couch, Petr Pospěch - asistent trenéra, Ivan Chrobok - catcherování,
Do
semifinále jsme postoupili z prvního místa a v dramatickém utkání si poradili i s Buky.
Tomáš Kusý - nadhoz
Ještě
prohrávali
o 6 bodů, ještě jsme dokázali závěr
Ţákyně: vyhrocenější bylo finále, opět s Krčí. I kdyţ jsme v poslední směně předseda
klubu
Petr Pospěch - headtak,
couch,ţe
Eva
- asistent
Tomáš Kusý
– nadhoz
Tomáš
Kusý
zdramatizovat
seRendlová
soupeř
třásl trenéra,
o výsledek
aţ do
konce. Prohra o bod
nic
nezměnila na tom, ţe jsme vybojovali náš
dosud nejlepší výsledek. A potěšila zvláště touha vyhrávat i obrovské nasazení. Zkrátka parádní představení ţákyní.

Kadetky

Premiérové zápasy mezi ţenami bez výhry. Zatím.
Nadpis

Vzorové sbírání míčů po
zemi v podání
Elišky Smíškové

Tým
pod názvem Joudrs C sloţený z kadetek a mladších juniorek hraje tento rok Praţský
Podnadpis
přebor ţen, tedy kategorii o třídu těţší, neţ je soutěţ kadetek, kterou dosud děvčata hrála.
A - tým:
První
zápasy
byly Dagmar
proto spíše
o sbírání
zkušeností
z –ţenského
softballu. Nováčkovskou daň
Matěj Bíţa
– head couch,
"Šáda" Fuksová
– couch,
Petra Diblíková
couch,
Tomáš zaplatili
Kusý – manaţer
týmu
"Miwi" zápasech.
Wilda – skautingSe SaBaTem B, Neratovicemi, Kladnem i
jsme
hned
vea nadhoz,
všechMiroslav
úvodních
B - tým:
Spektrem
A se
nám
nepodařilo
i kdyţ
třeba
Tomáš Kusý- head
coach,
Jakub
Stařík - coach,zvítězit,
Honza Janyška
- coach,
Rosťazápas se Spektrem jsme měli velmi
Taud - coach, Matěj Bíţa – catcherování, Mára „Silák“ xxx - kondiční trenér
dobře
rozehraný.
Vedli
jsme
jiţ
5:1,
kdyţ
nás
soupeř
srazil v rozletu hitem aţ k plotu, čímţ
Kadetky:
Eva Rendlová
- head To
couch,
Petrpsychicky
Pospěch - asistent
trenéra, Ivan
Chrobok
získal
tři body.
nás
rozhodilo
natolik,
ţe- catcherování,
jsme jiţ nedokázali vzdorovat a utkání
Tomáš Kusý - nadhoz
ztratili.
hráček i
Ţákyně: Přesto je potřeba ocenit některé individuální výkony zvláště zkušenějších
předseda klubu
Petr Pospěch - head couch, Eva Rendlová - asistent trenéra, Tomáš Kusý – nadhoz
Tomáš Kusý
snahu nováčků se jim co nejdříve vyrovnat. Drţme děvčatům palce, aby svého
premiérového
vítězství dosáhla co nejdříve.

Co nás čeká?
Co
čeká? zápřahu dva měsíce ligové pauzy
Po nás
červnovém
Nadpis

A
- tým: 11. - 13. 6 Ligový turnaj, na Joudrs
Podnadpis
23. 6.- 2. 7. MS ţen, Venezuela
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B
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Tomáš Kusý 12.
– manaţer
nadhoz,
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Wilda – skauting
- 13.týmu
6. aIV.
koloMiroslav
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Krči
B - tým:
přátelské
utkání
s Janyška
USAthletes,
na Joudrs
Tomáš Kusý-16.
head6.
coach, Jakub
Stařík - coach,
Honza
- coach, Rosťa
Taud - coach, Matěj Bíţa – catcherování, Mára „Silák“ xxx - kondiční trenér
Kadetky:
4.
6.
6.
MČR
juniorek
do
19let,
na
Krči
Kadetky:
Eva-Rendlová
- head
Chrobok - catcherování,
(C
tým) 19.
6. couch,
PPŢ Petr
na Pospěch
Joudrs,- asistent
20. 6.trenéra,
PPŢ Ivan
v Hostivaři,
26. - 27. 6. PPŢ Merklín
Tomáš Kusý - nadhoz
Ţákyně:
19. – 20. 6. IV. kolo ligy, v Mladých Bukách
Ţákyně:
předseda klubu
Petr Pospěch - head couch, Eva Rendlová - asistent trenéra, Tomáš Kusý – nadhoz
Tomáš Kusý
26. – 27. 6. IV. kolo ligy kadetek, na Krči
Petr Pospěch a Pavel Skurčák
při Joudrs Cupu 16: postavit ji,
nebo ne? Co tomu řekne T.?

S. O. F. T. - Sdružení Organizovaných Fanoušků Týmu
Na Joudrs Cup žen je zapotřebí ještě pár dobrovolníků... Přihlásíte se?
Před ME do 22 let nás v červnu čeká ještě jeden domácí turnaj, extraligový Joudrs Cup ţen. Koná se od pátečního
odpoledne 11. do neděle 13. a bohuţel nám chybí ještě několik pomocníků. Turnaje se zúčastní i výběr amerických
univerzit, tak by bylo fajn, kdybychom ukázali, ţe dobrovolnictví není jen fenoménem Američanů.
ME do 22 let
V posledních květnových dnech uzavíral organizační výbor šampionátu "soupisku" pomocníků. Tak jestli jste opomněli
potvrdit svou účast a chcete patřit do oranţového týmu organizátorů, urychleně pošlete mail předsedovi klubu Tomáši
Kusému, nebo Petrovi Pospěchovi.

