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Aktualita

Na hřišti A se opět hraje. Ale ne všichni tuší, co to stálo (námahy)
Rekonstrukce vnitřního pole na hřišti A začala loni na podzim. Bylo potřeba odstranit
starou antuku, vybagrovat podloží a položit nové, vylepšit odvodnění hřiště... S těmito
pracemi si poradil náš hlavní partner, Firma Svoboda a její těžké mechanismy. Pak už bylo
potřeba před začátkem sezóny "jen" sehnat a navézt novou antuku. Bohužel ne vždy se
vše podaří, jak si přejeme a jak je to v plánu. A tak se naše dubnové mládežnické turnaje
musely odehrát na trávě vnějšího pole Áčka. Ale opět se projevila Tomova zarputilost vše
dotáhnout do vítězného konce, ať se děje co se děje. Pomáhali brigádníci i nadšenci
z S.O.F.T. Do Tomova tajně stanoveného termínu se vše nakonec stihlo, takže se
konečně mohlo začít hrát, byť dosypávání a upěchovávání antuky pokračuje i dnes. Náš
areál tím získal další vylepšení, tak si snad za rok pan Sanna už nebude stěžovat, že málo
sajeme...

Po návratu z Vesmíru se krteček
zabydlel na našem infieldu. Prý teď
máme nejlepší povrch z celé Galaxie.

A - tým

Bezpečně si hlídáme první místo v extraligové tabulce

„Sem řekla, že ty body zůstanou
tady!“ (Lucka Zapp Zappová).

Extraliga má za sebou již devět dvojzápasových kol a my můžeme být s touto částí více než
spokojeni. Pouze 3x jsme odešli ze hřiště poraženi (2x s Eagles, 1x s Čechií) a držíme si
první příčku s dvojbodovým odstupem za Čechií. Nicméně vyrovnanost týmů na špici
tabulky je mnohem větší, než tomu bylo loni. Výkony jednotlivých družstev jsou, až na ty
naše, méně stabilní, takže tam, kde byste čekali výhru, přijde prohra a naopak. Ale ani naše
cesta za posilováním pozice lídra není vždy jednoznačná, v těžkých zápasech však
dokážeme vítězit odhodláním, silou vůle a touhy po výhře. Krásným příkladem byl druhý
zápas s Kunovicemi, kdy jsme prohrávali už 0:7, přesto jsme se dokázali zvednout, Zapp
zabral na prkně a utkání jsme dokázali k nadšení fanoušků otočit. Rovněž poslední
dvojzápas s Čechií jsme zvrátili až v samotném závěru. Liga je tak k radosti diváka velmi
napínavá a my doufáme, že nám forma vydrží i nadále. Tak nám držte palce!

B - tým

Naše heslo "Tři nahoře z víkendu" se nám daří úspěšně plnit
I Béčko ve 2. lize srdnatě bojuje a kromě soupeřů se, stejně jako Áčko, musí
vypořádávat s úzkou soupiskou a navíc bohužel i řadou zdravotních potíží. Zvláště
předposlední květnový víkend byl z hlediska personálního zabezpečení výživný, hrála
se souběžně kola všech tří ženských lig a tak si naše týmy nemohly vzájemně
vypomoci. Naštěstí vše dobře dopadlo i díky uzdravené Věrce a posilám ze
spřátelených klubů... Jestliže se v extralize o čelo pere zhruba polovina týmů, tak ve
2. lize je situace ještě vyrovnanější a týmy jsou herně na podobné úrovni, což bylo třeba
vidět na krásném a napínavém dvojzápase s Merklínem, kdy jsme vítězství doslova
vydřeli. Odstupy v tabulce jsou ve většině jednobodové, takže liga bude napínavá až do
konce. Nám se daří držet si pozitivní bilanci z víkendových dvojzápasů, v květnu jsme
úspěšně naplňovali pravidlo 3 nahoře (skóre z víkendových zápasů 3:1). V tabulce jsme
tak průběžně na krásném 2. místě jen bodík za béčkem Eagles. Jen tak dál!

Verča Čermáková, ledenická jistota
v našem dresu (zápas s Radotínem).

Přijďte povzbudit oba naše ženské týmy o víkendu 9. - 10. června při domácím Joudrs Cupu.
Zúčastní se jej i výběr amerických univerzit USAthletes. S naším Áčkem se utká v sobotu od 16:00.

Kadetky

Spanilá ostravská jízda za skvělým stříbrem!
Ve 3. kole extraligy v Ostravě jsme chtěli potvrdit dobré výkony z předchozí Krčandy.
A podařilo se! Na úvod jsme ostravskými vysokoškolačkám s pomocí Julčina
homerunu nadělili 20 bodový rozdíl. Pak nás čekalo utkání pravdy. Nechtěli-li jsme
pak narazit na Dvorek, museli jsme zdolat Eagles. Výsledek s napětím očekávali
i naši fandové u internetu a mohli se s námi radovat z našeho úspěchu. V následném
čtvrtfinále proti Kotlářce jsme dotáhli náskok soupeře a v dohrávce jsme vyhráli trochu
kuriózně: Kačka Lobo byla trefena nadhozem při obsazených metách... V semifinále
jsme dokázali zchladit i nažhavenost domácích Arrows a po krásném vítězství jsme
byli ve finále. Zde jsme se snažili potrápit Dvorek s Apolenou na prkně, ale i přes
veškerou snahu jsme prohráli. Přesto je stříbro skvělým úspěchem podtrženým
oceněním pro Míšu Polákovou coby nejlepší nadhazovačku turnaje. Joudrs oléé!

Takhle jsme zkrotili domácí Arrows
(Julča Coufalová osedlává Sabču V.).

Žákyně

Na 3. kole ligy v Merklíně jsme si užívali na hřišti i mimo něj…

„Byl jeden tým, ten kouče měl, a každý
mu ho záviděl… mek mek!“

… a zvláště sborové zpěvy v autobuse jsou nezapomenutelné. Svými výkony velmi
překvapilo Béčko, které posílila Pajky Menčíková z kadetek a motivace týmu najednou
neuvěřitelně vzrostla, což se projevilo i na výsledcích. Nečekané výhry nad Merklínem
i SaBaTem nás nabudily. Áčko rovněž podařilo pokořit Merklín, bohužel nestačilo na
Trutnov a Ml.Buky. Na závěr soboty se oba oranžové týmy utkaly proti sobě a namísto
taktizování se do sebe naopak pustily s velkou vervou. Napínavý souboj o bod vyhrálo
Áčko. V neděli se ani jednomu týmu bohužel nepodařilo zvítězit nad soky v bojích
o medaile což moc mrzelo především v případě Béčka. Ani Áčko po velmi dramatickém
a bohužel prohraném souboji se SaBaTem medaili nezískalo, o čemž paradoxně nakonec
v kolečku rozhodlo skóre z utkání s Béčkem. Přesto oba týmy dopadly herně i výsledkově
mnohem lépe, než na předchozí Werichiádě a potěšil i výborný výkon Elišky na prkně.

Co nás čeká?

Červen – pořádáme Joudrs cup, 1. turnaj Poháru ČSA žen (účastní se týmy extraligy i II. ligy)
A - tým: 6. června extraliga, na Krči
9. - 10. června Joudrs cup, na Joudrs
23. června extraliga, na Joudrs
24. června extraliga, na Joudrs

Kadetky: 2. - 3. června open MČR juniorek, na Krči
16. - 17. června 4. kolo extraligy, na Werichu

Žákyně: 9. - 10. června 4. kolo extraligy, v Trutnově
B - tým: 9. - 10. června Joudrs cup, na Joudrs
23. června II. liga, na Kladně
24. června II. liga, v Radotíně

C - tým (kadetky 1997 a starší): 9. - 10. června III. liga 3. kolo, Ledenice

Klub
Na exhibici se o svátku práce sešlo opět hafo Joudrsáků

Prvý květnový den se za krásného jarního počasí sešel na tradiční klubové exhibici
úctyhodný počet softballuchtivých: od koučujících hráček Áčka až po členy týmu
Micro, nezklamali v hojné míře dorazivší rodičové a přátelé klubu. Mohlo tak být
sestaveno 5 kompletních týmů, které od brzkého rána sváděly líté boje "každý
s každým". Není vůbec důležité, kdo zvítězil, byť mnozí brali amatérské klání velmi
vážně. Hlavní je, že jsme se pobavili (zvláště Zapp s Drndou si své koučování
náramně užívaly) a vzájemně se zase více poznali. A vyzkoušeli si na vlastní kůži,
že není jednoduché zkrotit toho žlutého neposedu a že dát homerun je pro mnohé
z nás nedostižná sci-fi. Ale třeba se nám to podaří už za rok na další exhibici!

Nová ozdoba areálu, sousoší „Ta meta je má“

