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16. června uvidíme na Joudrs Světový pohár muţů
Japonsko, Dánsko, Indonésie a dva týmy České republiky - reprezentace ČR a výběr pod
názvem Prague Stars. Ty všechny přivítáme coby spolupořadatel praţského Světového
poháru muţů v softballu ve čtvrtek 16. června na našem hřišti a hned 2x uvidíme v akci
všechny celky v pěti zápasech. Hraje se od 11:00. Vrcholem bude večerní souboj českého
národního týmu proti Japonsku od 21:00. Asijský celek patří k nejuţší světové špičce, ale
i všechny ostatní země jsou pravidelnými účastníky světových šampionátů. A Dánsko je náš
tradiční rival v soubojích o tituly Mistrů Evropy. Ten poslední nám na šampionátu
v HavlBrodě vyfoukli právě Seveřané, takţe jim máme co vracet (vzájemný zápas začíná
v 15:30). A nyní navíc pod vedením "našeho" Tomáše Kusého, který u reprezentace ČR
začal tento rok působit v roli hlavního kauče. Drţme mu palce, ať se mu s týmem daří ještě
lépe neţ s ţenským nároďákem. A přijďme Toma i naše chlapy na Joudrs podpořit!

www.2011wcm.softball.cz

A – tým

Zlato na prvním extraligovém turnaji uniklo o pár centimetrů

Boys, nadhazuje se takhle! Co vás
to v té Americe učí? Domluvím vám
konzultace u Toma. Vaše Majka

Kostelec nad O. nás naštěstí oproti loňským "záplavám" přivítal pěkným počasím, takţe jsme
tentokrát nemuseli vysoušet hřiště a mohli se soustředit jen na hru. Jako první to odnesl náš
letošní největší rival, Čechie. Po ní jsme si smlsli rozdílem nad Storms i Kotlářkou. O to
napínavější bylo semifinále s Krčí. Ani jednomu týmu se během 7 směn nepodařilo díky
výtečně hrajícím obranám dát bod. Teprve třetí nastavení rozhodlo o našem nejtěsnějším
vítězství a postupu do finále. A tam, světe div se, proti nám opět Čechie. Vrchol turnaje,
chválili odborníci. Napínavá podívaná, jásali diváci. A pořádná šichta pro rozhodčí. Nejdříve
prohráváme 0:1, pak vedeme 2:1, nervy drásající dohrávka: Čechie srovnává na 2:2, 2 auty,
obsazené všechny mety, skvělý příhoz na domácí, leč Babetin zákrok "oceňuje" sudí jako
sejf. Těsný, ale sejf... Výsledné stříbro a vyrovnání letošní zápasové bilance s Čechií na
„nerozhodně“ ještě nic neznamená. Hyn sa hukáţe, Joudrs cup se blíţí…

B – tým

Tuš něbuďtě chuji, nejlepči su přecek NAŠE děvuchy!
Ligový turnaj v Ostravě nás zastihl ve skvělé kondici. A štěstí, jak známo, přeje
připraveným. Za téměř letního vedra jsme si nejprve rozdílem poradili s Černými
sovami z Brna, pak udolali další "ptáčata", Orlice z Krče. Na ptáky rozhodně
nejsme krátký... Poslední zápas s PV uţ nemohl zvrátit naše prvenství ve skupině,
a byť jsme jej prohráli o bod, rozhodně jsme jej neodflákli. Večer jsme si zpříjemnili
návštěvou koncertu Danovy S.N.C. To semifinále s překvapením turnaje
a nováčkem soutěţe, béčkem SaBaTu, byla jiná muzika. Do finále jsme se dostali
aţ úspěšně zvládnutou dohrávkou zápasu. Vyvrcholení turnaje s Trutnovem pak
přineslo kvalitní softball na extraligové úrovni a jistě je na škodu, ţe my do
nejvyšší soutěţe nemůţeme a Trutnov nechce. Vítězstvím v turnaji jsme si zajistili
první místo v ligové tabulce. Ostrava tentokrát nebyla černá, ale zlatá. Joudrs Olé!

Béčko leţící spící? Ne, přeci VÍTĚZÍCÍ!!

Zveme všechny fanoušky na extraligový turnaj Joudrs Cup žen, který se odehraje v našem krásném
areálu o víkendu 10. – 12. června. Přijede opět i výběr amerických univerzit USAthletes se skvělými
nadhazovačkami. Přijďme podpořit naše Áčko v cestě za obhajobou loňského prvenství!

Kadetky
V Ostravě ukončeno pro déšť v půli turnaje…
...
Prohru v prvním zápase proti Polkám na pátek 13. svést nemůţeme, byly lepší
a my jim výhru navíc ještě umoţnili špatnou hrou. Ţe by únava po cestě?
Vyspinkané jsme uţ proti Sovám z Brna předvedli, jak se má hrát a otočit
špatně se vyvíjející utkání. Proti slovenským reprezentantkám jsme však šli
s přílišným respektem a zápas ztratili ve svých hlavách snad ještě před prvním
nadhozem. Slunečné počasí vystřídal prudký déšť, ale přesto jsme proti Krči
hráli a urputně bojovali o další vítězství. To se nám nakonec podařilo, ale to
jsme ještě netušili, ţe další zápasy uţ neodehrajeme, počasí bylo proti. A tak
jsme skončili na děleném 5. místě, coţ je naše zatím nejlepší letošní umístění.

Pokus o překonání rekordu v maximálním
počtu hráček v jednom kupé málem vyšel.

Žákyně

... a ţákyňský se kvůli dešti nehrál v Ostravě vůbec

Takhle to vypadalo na hřišti v sobotu.
V neděli uţ pálilo sluníčko…

Do Ostravy jsme vyrazili jen s jedním týmem, zato v docela silné sestavě. Uţ ve vlaku vládla
dobrá nálada, těšili jsme se na zápasy a na soupeře si dost věřili. Díky rozpisu jsme si mohli
i dlouho pospat, navíc tentokráte v postelích a ne na karimatce v tělocvičně. Všechno nám
zkrátka hrálo do karet. Ale hned v pátek večer, chvilku po té, co jsme se ubytovali, začala
silná bouřka, která trvala dlouho do noci. Brzy ráno to ještě vypadalo, ţe normálně
nastoupíme, ale začalo opět pršet a obloha nevěstila nic dobrého. Přesto jsme se převlékli
do dresů s tím, vyrazíme na hřiště zjistit, jak to vypadá. Za chvíli však přišla informace, ţe se
turnaj ruší, protoţe je zataţeno na celý den a pršet nepřestane. S lítostí jsme se zase
převlékli, stihli si dát ještě oběd a vyrazili zklamaní ku Praze, kde na nás uţ čekali rodiče
překvapeni z našeho předčasného návratu. Škoda, tentokrát jsme měli na medaili ...

Co nás čeká?
Co
nás čeká?
Červen
bude pestrý – Itálie, Joudrs Cup ţen a Praţský softbalový týden (PSW)
A - tým:

1. - 5. června turnaj v Itálii (Bolate)
10. - 12. června II. ligový turnaj na Joudrs
18. června extraliga dvojzápas na Joudrs
19. června extraliga dvojzápas na Joudrs
22. června extraliga dvojzápas na Joudrs
23. - 26. června Praţský softballový týden (PSW) na Krči

Ţákyně: 14. června Praţský přebor v Hostivaři
17. - 19. června IV. kolo extraligy na Krči
2. - 9. července soustředění v Ledenicích

B - tým: 1. - 5. června turnaj v Itálii (Bolate)
11. - 12. června liga v Ostravě
18. - 19. června liga v Trutnově
23. - 26. června PSW na Krči
Kadetky: 4. - 5. června IV. kolo extraligy v Ml.Bukách
13. června Praţský přebor na Joudrs
18. - 19. června soustředění na Joudrs
20. června Praţský přebor na Joudrs

Juniorky sbíraly na MČR 19 především zkušenosti
Kombinovaný tým kadetek a hráček Béčka vyrazil do krčského areálu s cílem především
si zahrát. Ostrava, Storms i Krč s hráčkami s druholigovými zkušenostmi byli nad naše
moţnosti. Zato utkání se Spektrem uţ bylo vyrovnanější s nečekaně dramatickým
vývojem. Po čtyřech směnách a 60 min jsme chtěli slavit první vítězství, leč ouha,
komisař turnaje nás nahnal zpět do hřiště s tím, ţe play off se hraje na 6 směn. Naštěstí
nás to nerozhodilo, byť se náš slibný náskok ztenčil na minimum, ale cenné vítězství
jsme nakonec po 2,5 hodinách na prudkém slunci silou vůle udrţeli. V posledním zápase
nám však jiţ chyběly síly a tak jsme nakonec skončili celkově 6., ale ne poslední. A to je
dobrá zpráva, ne?

Vidíte, jak jsme se během zápasu se
Spektrem krásně opálili?

