
 

 
 

 

 

 

  

Leden 2011 

Velmi děkujeme paní Martině Křížkové, mamince Adélky Křížkové z týmu žákyní,  

za finanční dar našemu klubu. 

 

Jaké to je zahrát si za Áčko si 
zkusila nejen Gábi Lustigová.  

Zleva: Ivča, Věrka, Papi, Leník a Gábi. 
Rychlíci, nebo elitáři? 

B – tým 

 

 

Na běţkách to bylo super!  

Víkend na běţkách si děvčata uţívala jiţ od výjezdu z Prahy. Po cestě nejdříve 

zkontrolovala, zda česká policie pomáhá a chrání i neosvětlená auta, pak zjistila, ţe 

zákon fyziky o nakloněné rovině platí i pro zaparkovaná auta, zvláště na namrzlé 

vozovce... Na místo, kde je přivítala z loňska známá ledová "chýše" nakonec dorazili 

všichni v pořádku a obaleni mnoha vrstvami oděvů se odebrali načerpat síly. Ráno 

jsme vyrazili, rozděleni na rychlíky a elitáře, vstříc zasněţeným pláním.  Sněhu bylo 

naštěstí, na rozdíl od praţské oblevy, dost, někdy aţ příliš. Projíţdějícím profíkům 

jsme hrdě předváděli, ţe mnohakilometrové trasy lze zdolat i bez navoskovaných 

lyţí. Pomáhalo nám v tom i svědomité naplňování hesla "Míň kiláků, víc svařáků". Po 

celodenním nabírání kondice jsme se večer oddali stmelování kolektivu a druhý den 

více relaxovali výhledy na vysočinská panoramata. Zkrátka super víkend! 

Aktualita 

 
Zveme zaměstnanecké týmy na firemní turnaj 

V sobotu 14. května 2011 pořádá náš klub firemní turnaj. Je to pro menší i velké 

firmy ideální příleţitost k posílení firemních vztahů a spolupráce mezi jejich 

zaměstnanci prostřednictvím softballu jako skvělého týmového sportu. Zúčastnit se 

mohou 8 -10 členné týmy, muţské, ţenské i smíšené, přičemţ počet týmů za 1 firmu 

není omezen. Cílem akce je také ukázat, ţe si softball můţe zahrát a vyzkoušet  

i úplný laik. Kaţdému týmu bude navíc přidělen instruktor z řad našich hráček  

a zapůjčeno softballové vybavení. V ceně startovného je samozřejmě zahrnuto  

i bohaté občerstvení. V neposlední řadě chceme tímto způsobem přispět k další 

propagaci softballu mezi širokou veřejností. Je-li ve vaší firmě zvykem pořádat akce 

pro zaměstnance, můţete vašemu zaměstnavateli nyní nabídnout novou a netradiční 

zábavu. Bliţší informace k turnaji u Petra Pospěcha na telefonu 774 915 204. 

A – tým 

V zemi větrných mlýnů jsme zanechali výborný dojem 

Na turnaji v holandském Rotterdamu hrálo několik hráček za český reprezentační výběr  

a tak Áčku vypomohla děvčata z B-týmu. Ale jak se vyjádřil kouč Matěj, nebylo vůbec znát, ţe 

se jedná o kombinovanou sestavu. Velmi dobrý tým Joudrs se v silné konkurenci amerických  

a domácích celků prezentoval skvělou hrou a výbornými výkony. Po strastiplné cestě jsme 

ještě týţ den porazili holandské juniorské reprezentantky a v následujícím dni si poradili  

i s dvěma týmy ze Spojených států a postoupili z naší skupiny z prvního místa. V té 

semifinálové si připisujeme na své konto remízu s dalším americkým soupeřem a po jednom 

vítězství a poráţce s domácími týmy. Tato jediná poráţka nás bohuţel v systému turnaje 

odsuzuje k boji o 5. místo, ve kterém nakonec prohráváme o bod.  Přesto za sebou 

zanecháváme výborný dojem a dalších 10 týmů v konečném pořadí. A také výrazný podíl 

zástupkyň Joudrs na zisku poháru pro vítězný reprezentační výběr Czech Stars. 

 

 

 

 

I vy můţete vaší firmě získat vítězný pohár, 
ale především se s kolegy skvěle pobavit. 



  

 

 

 

 

První letošní schůzky se zúčastnil slušný počet členů Sdruţení a téměř polovinu 

tvořili čerstvě přihlášení nováčci. Setkání se zpočátku neslo v pracovním duchu. 

Hlavním bodem bylo seznámení se s termínovou listinou akcí pořádaných 

klubem v nové sezóně, které má Sdruţení svou pomocí zaštítit. Pak byly 

prezentovány letošní novinky: speciální aktivity jen pro členy - bowlingový turnaj 

či motivační systém s pěknými odměnami. Byl také představen nový šéf 

organizačního týmu S.O.F.T. Jirka Růţička. V příjemné atmosféře večer rychle 

uběhl, ale uţ se těšíme na další setkání, tentokráte si zasportujeme. 

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

Kadetky 

 
Trutnovského draka pomáhal zdolat i rytíř Petr 

Turnaj ještě ani nezačal, a uţ jsme zaţili dramatické chvilky. Jiţ tak kvůli viróze oslabenou 

sestavu (včetně trenérky Evy) ještě po cestě ohrozila porucha jednoho z aut. Naštěstí se díky 

obětavosti Petra, tatínka Verči "Pucka" Puciowové, a jeho náhradního vozidla všechny 

hráčky dostaly na místo včas, a tak jsme se mohli po pár hodinách spánku směle vrhnout na 

soupeřky. Po jasném vítězství nad Kotlářkou jsme bohuţel stejně jasně podlehli Dvoru. Další 

souboj s Buky byl velmi vyrovnaný, bohuţel jsme nakonec i přes dobrý výkon nedokázali 

dotáhnout soupeřovo vedení. Škoda, protoţe jsme v případě vítězství mohli bojovat o 

medaile, v posledním zápase ve skupině jsme totiţ rozdrtili ţákyně z Trutnova. Takto jsme se 

utkali "jen" o 5. místo s Krčí, které jsme vítězství usnadnili vlastní nedisciplinovaností. Horší 

však bylo zranění Míši Polákové, ale podle posledních zpráv by měla být brzy v pořádku. 
Verče Hollové překazila účast 

v Trutnově zlomená klíční kost. 

Do krčské klece by se naši rodiče uţ nevešli, tolik 

nám jich o víkendu pomáhalo. Děkujeme! 

 

Žákyně 

Ach ta pálka… 

Na lednovou halovku v Krči byly nominovány hráčky, které nehrály na 

předchozím prosincovém turnaji. Oporou týmu měly být ty sluţebně starší  

a zkušenější, ale ani jim se nevyhnuly výpadky na pálce. Právě málo bodů  

z útoku nás stálo některá vítězství. Pravda, z týmů ve skupině jsme se herně 

mohli měřit jen s Merklínem, ale ani na ten jsme nakonec nestačili. Zápasy  

o konečné umístění byly uţ vyrovnanější. Po urputných bojích jsme však 

prohráli jak s PéVéčky, tak i s Weriškami v posledním zápase, který byl velmi 

dramatický jak na hřišti, tak i mezi kauči obou týmů. Přesto hodnotíme naše 

vystoupení pozitivně, všechny hráčky měly snahu bojovat a zjistili jsme, kde 

nás nejvíc "tlačí bota". Věřme, ţe ve Dvoře jiţ poslední neskončíme. 

Co nás čeká? 

Co nás čeká? V únoru pořádáme dva halové turnaje 

A - tým:   18. - 20. února halový Joudrs Indoor Cup 

     12. března turnaj v Ledenicích 

B - tým:   18. - 20. února halový Joudrs Indoor Cup  

                 4. - 6. března halový Joudrs Indoor Cup 19 

Kadetky:  19. - 20. února soustředění na Joudrs 

                26. - 27. února halový turnaj na Krči 

       5. - 6. března soustředění na Joudrs 

Ţákyně:   26. - 27. února soustředění na Joudrs 

     11. – 13. března halový turnaj ve Dvoře Králové 

S.O.F.T.     4. března bowlingový turnaj v Ládví                 

 

              Na kterých akcích tyto členy uvidíme?  

 

 

 

 

Indoory zatím pořádáme v této tenisové nafukovací hale u Čimického háje.  

Kdyby se ale podařilo zastřešit naši umělku, to by se teprve hrálo, co? 

 


