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Utvořte týmy a přijďte si zahrát softball
Vyzýváme všechny hráčky, rodiče i přátele klubu, aby se svými kamarády, spoluţáky, sousedy
a rodinnými příslušníky vytvořili týmy a přišli si zahrát softball. V sobotu 11. září se od 10:00 v
rámci projektu Městské části Praha 8 "Sportuje celá Praha 8" uskuteční v našem areálu
softballový turnaj určený široké veřejnosti z Prahy 8 a okolí.
Máme tak skvělou příleţitost představit našim spoluobčanům náš nově osvětlený areál i klub a
především zpropagovat softball a případně rozšířit řady našich členů. Tak neváhejte, čím více
týmů, tím lépe! Softballové vybavení bude na zápasy zdarma k zapůjčení na hřišti. Sraz
vytvořených Joudrs týmů je v den konání turnaje kvůli patřičnému rozcvičení jiţ v 9:00! Naše
týmy začnou totiţ hrát jako první.
Přihlášku do turnaje a další informace naleznete na našem webu www.joudrs.cz, nebo na
webu Městské části Praha 8 www.praha8.cz.

Motto: Kaţdý občan Osmičky
si po akci pořídí rukavici a míčky!

A - tým

Je Američanka v týmu zárukou medaile z PMEZ?

Petře „Babetě“ Pravečkové to chytá stále náramně!

Na srpnovém PMEZ v Holandsku jsme v těţké konkurenci týmů, které byly
veskrze posíleny o Američanky, vybojovali 5. místo a obhájili tak umístění z
před dvou let, kdy jsme Pohár mistryň pořádali na Joudrs. Vzpomínáte? Letos
jsme si na úvod poradili s belgickým i švédským mistrem a porazili i rakouského
vicemistra, ale vysoko podlehli Holanďankám, pozdějším vítězkám turnaje. Pak
jsme však předvedli vyrovnané zápasy s dalšími silnými týmy. S obhájcem titulu
rakouskými Sharx jsme prohráli jen o dva body, s Němkami jen o bod.
Nejdramatičtější bylo utkání s Italkami: nejtěsnější prohra 0:1 po výborném
výkonu přišla aţ v tie-breaku a vyřadila nás z bojů o vytouţenou medaili. Chuť
jsme si spravili na závěr proti Ruskám. Odjíţděli jsme s předsevzetím, ţe letos
opět vyhrajeme extraligu a příští rok se pokusíme umístění na PMEZ vylepšit.

B - tým

Ze softballistek se na pár dní stali vodáci
Další ligové kolo začalo na památný den 21. srpna. I při absenci několika našich hráček náš
zredukovaný tým první zápas po dramatickém průběhu zvládl. Díky trojmetovému hitu Kamči i
jejímu bezchybnému výkonu na prkně jsme nakonec Černé sovy z Brna v nepříjemném vedru
zdolali. Podobný průběh mělo také utkání s dalším brněnským celkem, Univerzitou, opět se
šťastným koncem pro nás. Nedělní zápas s Trutnovem měl ještě napínavější průběh, vedení
se přelévalo tu k nám, tu k soupeři. Do poslední směny jsme nastupovali se čtyřbodovým
náskokem, ale soupeř v dohrávce utkání otočil a bohuţel pro nás o bod vyhrál. V posledním
víkendovém zápase jsme Radotínu na jeho hřišti ukázali naše pálkařské umění a vyprovodili jej
rozdílem 14:4. Stále drţíme 2. místo v tabulce a snad nám k motivaci do závěrečných ligových
bojů pomohlo i odreagování při následném několikadenním sjíţdění Vltavy. A Alice tak mohla
alespoň porovnat, zda je lepší být koučovaná na prkně, nebo na háčku :)

Alice Strnadová:
posila nejen na prkně 

Přijďte fandit našim týmům v bojích o ligové tituly! Vytvořme na Joudrs opět skvělou diváckou kulisu stejně,
jako při ME 22. Sledujte průběh finálových bojů i upřesnění jejich termínů a míst konání na našem webu a na
www.softball.cz. A nezapomeňte, 28. září se na našem hřišti koná Final Four, kvalifikace na PVP 2011.

C - tým

Ţeny C si uţily prázdninové soustředění!
Na konci srpna proběhlo na Joudrs soustředění ţen C, na kterém jsme se snaţily
sehrát náš tým do podzimní části sezóny. A to jak softballově, tak i stmelením kolektivu.
Sešly jsme se v celkem hojném počtu a byla vidět naše chuť se po delší pauze opět
vrátit na softballové hřiště. Po dlouhé prázdninové pauze jsme začínaly celkem zlehka,
ale občas nám Evča s novým asistentem Tomem Tokou dali pořádně zabrat. Tréninky
Verča Zlatníková (vlevo) si s Romčou
nám uţ na konci přišly celkem náročné, ale kaţdý to zvládl aţ do konce. Jen to pěkné
Lojkovou soustředění opravdu uţívaly
počasí mohlo vydrţet alespoň o den déle.
A bavily jsme se nejen softballem - nevynechaly jsme jiţ tradiční kino, ani společenské hry. Soustředění nám rozhodně
pomohlo se po prázdninách opět vrátit do formy.
(článek převzat z www.joudrs.cz, napsala Verča Zlatníková)

Ţákyně

Soustředění nám zpříjemnily výhry nad baseballisty SaBaTu

Také Verča Zadáková se
neohroţeně postavila
baseballistům SaBaTu

Soustředění v závěru srpna absolvoval na Joudrs i tým ţákyní. Po prázdninové pauze jsme
se do tréninkového rytmu dostávali jen pozvolna. Drily na hřišti jsme si zpestřili bowlingovým
turnajem, návštěvou kina, výletem na kolečkových bruslích a koloběţkách a především
dvěma zápasy s baseballisty SaBaTu na jejich hřišti. A obě utkání jsme úspěšně zvládli.
Zvláště to druhé bylo pikantní tím, ţe jsme hráli premiérově s baseballovými míčky a odpaly
tak byly o něco obtíţnější. A naše nadhazovačky si vyzkoušely, jaké to je nadhazovat
baseballovým způsobem. Zápas byl okořeněn soubojem sourozenců Polákových: Míša na
prkně bráchovi Vojtovi moc šancí nedala. Doufejme, ţe nás obě výhry dostatečně
namotivovaly k očekávanému vrcholu sezóny, finálovému turnaji extraligy. Závěrem bychom
rádi poděkovali těm rodičům, kteří pro nás během soustředění připravili chutné obědy.

Co nás čeká?
Co
čeká? vrcholů domácích soutěţí
Zářínás
– měsíc
A - tým: semifinále ELŢ proti Chemii – Kotlářce:
11. září od 17:00 na Joudrs, 12. září od 16:00 na Kotlářce
18. září semifinále č.3 na Kotlářce, 19. září semifinále č.4 příp.č.5 na Joudrs
25. září finále č.1, 26. září finále č.2
28. září Final Four na Joudrs, kvalifikace na PVP 2011
2. října finále č.3, 3. října finále č.4, 10. října finále č.5
B - tým: 4. – 5. září Ligový turnaj, na Krči
11. – 12. září VI. kolo ligy, na Joudrs (v sobotu v 16:00 a ve 20:00 pod světly)
18. – 19. září semifinále ligy
25. – 26. září finále ligy

C – tým:
4. září PPŢ na Spektru
5. září PPŢ na Joudrs
12. září PPŢ na Spektru
18. září PPŢ na Spektru
19. září PPŢ na Joudrs
Ţákyně:
4. – 5. září V. kolo ligy, Ostrava
13. září PPŢa na Joudrs
17. – 19. září finále ligy, Dvůr KnL
2. října exhibice s rodiči na Joudrs

Dobrá věc se podařila, Šimonek uţ má i díky naší pomoci chodítko
V rámci charitativní akce "Kaţdý hit pomáhá" se během ME22 podařilo vybrat 7 045 Kč na
nákup chodítka pro pětiletého Šimonka Choduru trpícího od narození dětskou epilepsií.
Realizační tým naší zlaté reprezentace navíc Šimonkovi věnoval zlatou medaili a plakát
podepsaný všemi členy týmu i s věnováním. I díky naší pomoci se podařilo pro Šimonka
nasbírat téměř celou částku potřebnou k zakoupení chodítka. Rodina Chodurových zaslala
našemu klubu děkovný e-mail, ve kterém našim zlatým děvčatům poblahopřála k zisku
titulu Mistryň Evropy a zároveň poděkovala za finanční dar. Je moc fajn, ţe v našem klubu
umíme myslet nejen na sport...

