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Další rozvoj našeho klubu mohou ovlivnit komunální volby
Nové umělé osvětlení našeho areálu, granty a podpora při ME 22, mediální pomoc při propagaci našeho klubu v rámci
osmého pražského obvodu, společné akce jako např. turnaj v rámci „Sportuje celá Praha 8“. A také rozšíření hřiště s
umělým povrchem, nové hřiště na beach volejbal, petanque, plánovaný dětský koutek a další budoucí vylepšení našeho
areálu. To je hlavní výčet aktivit, kterými jen v letošním roce podpořilo náš klub současné vedení Městské části Praha 8.
Spolupráce s radnicí Osmičky je stále užší a viditelnější. Víme, kdo tuto pomoc zosobňuje: starosta Josef Nosek,
místostarostové Martin Roubíček a Vladimíra Ludková. Proto si samozřejmě přejeme, aby tito lidé zůstali ve vedení
Městské části Praha 8 i po komunálních volbách, které se uskuteční ve dnech 15. - 16. října. V opačném případě by se
mohlo stát, že případné nové vedení radnice již nebude našemu klubu tak příznivě nakloněno, což by mohlo výrazně
ohrozit jeho další rozvoj.

A - tým

A je to doma! Obhajoba titulu se vydařila náramně.

2006, 2007, 2009, 2010 a 20…?
JOUDRS OLÉ!

To, v co každý fanoušek Joudrs věřil a někteří brali za hotovou věc, se podařilo.
Po suverénních výkonech v základní části extraligy, kdy děvčata prohrála jediný
zápas s Kotlářkou nejtěsnějším výsledkem 0:1, vybojovala nejkratším možným
způsobem obhajobu extraligového titulu. V semifinále už nás Kotlářka moc
nepotrápila, po třech zápasech jsme se mohli chystat na finálovou bitvu s
Eagles. Málokdo čekal, že rivalky z Krče budou klást tak chabý odpor. Ale
nebylo to soupeřem, to naše děvčata zkrátka nepřipustila jinou alternativu, než
vítězství. Šla si za ním od první směny s urputností sobě vlastní. Skvělé
nadhazovačky, pozorná obrana, výborná pálka a taky pohoda v týmu a zdravé
sebevědomí. To jsou atributy nejlepšího českého ženského týmu posledních let.
Přejme si jen, ať děvčata tituly neomrzí a přidávají stále další :)

B - tým

Béčko je vítězem 2. ligy a skvěle tak přispělo ke zlaté éře žen Joudrs
Zářijovou spanilou jízdu jsme načali vítězstvím na turnaji v Krči, který notně zamíchal konečným
pořadím tabulky. Naše děvčata tak do play off vstoupila z prvního místa. Svou chuť hrát a vítězit
ukázala snaživým Weriškám hned v úvodním zápase, ve druhém jim díky experimentům kouče
se sestavou ještě dala naději, kterou jim však ve třetím zápase notně znechutila. Ve finále nás
čekalo překvapení z Kunovic, pikantní byl pak souboj obou koučů, kolegů z reprezentace. První
zápas však nenechal nikoho na pochybách, kdo je na hřišti pánem. Našim soupeřem bylo spíše
počasí, za vytrvalého deště jsme postupně zvyšovali svůj náskok a poslední směna se
proměnila ve střelnici. Rozhodčí ji museli předčasně ukončit za stavu 21:4 v náš prospěch (hráli
jsme stále bez autu), i když konečný oficiální výsledek zní 8:4... Pod tíhou tohoto debaklu i stále
se horšícího počasí soupeř sportovně uznal, že jsme zkrátka lepší, a tak jsme mohli slavit
mistrovský titul. Škoda jen, že na rozdíl od Kunovic nemůžeme postoupit do extraligy...

A pak, že se Mistrům 2. ČSL
žen medaile nedávají…

STK ČSA rozhodla o náhradním termínu FINAL FOUR, které se nemohlo kvůli špatnému počasí odehrát
dle původního plánu. Takže jste všichni zváni na neděli 10. října do našeho areálu. Přijďte podpořit naše
zlatá děvčata i při tomhle závěrečném turnaji sezóny! Semifinále hrajeme od 14:00, finále je od 16:30.

C - tým

Céčko ukončilo své fungování stylově
Tým žen C se sešel naposled k zářijovým zápasům Pražského přeboru žen a derniéra
to byla parádní, své účinkování děvčata zakončila vysokou výhrou nad Domažlicemi
a v konečné tabulce obsadila pěkné šesté místo. Byly to poslední zápasy Céčka, které
tímto ukončilo svou roční existenci. Důvodem je skutečnost, že řada hráček využila
příležitosti pokračovat ve své sportovní kariéře přestupem do Béčka, některé naopak
aktivní činnost ukončily. Ale u softbalu zůstanou, chtějí své bohaté zkušenosti předávat
svým nejmladším následovnicím, žákyním. Přejme Romče Lojkové a Verče Zlatníkové,
ať jim elán i chuť trénovat vydrží a pomohou vychovat minimálně stejně dobré hráčky,
jako byly ony samy.

Tenhle tým už patří historii

Žákyně

Vrchol sezóny nedopadl bohužel podle našich představ

Vítězných koleček jsme si na
MČR bohužel moc neužili.
Tak snad příště…

Na MČR jsme odjížděli s cílem získat medaili. Na tu však mohlo dosáhnout všech 7 týmů, tak byla
úroveň vyrovnaná. Na úvod s Ostravou jsme šli posíleni o Kristýnu "Kiki" Paukerovou, která hned
předvedla, co se od ní očekávalo: za nepříznivého stavu 1:4 poslala míč 2x za plot, z toho jednou
na plné mety. Rázem jsme vedli, bohužel jsme vypjatý závěr nezvládli v tie-breaku. To v zápase s
Krčí jsme od začátku soupeře k ničemu moc nepustili. Bohužel pak přišly chybičky v poli i slabší
pálka a hodně nervózní a emoční souboj jsme opět ztratili v tie-breaku. Ještě stále však žila naděje
na cenný kov. Po vítězství nad Kotlářkou jsme nastoupili do čtvrtfinále s Werichem, které jsme však
vůbec nezvládli a náš sen se rázem rozplynul... Poslední zápas s Buky jsme dohrávali jaksi z
povinnosti a na výsledku to bylo znát. Zklamání nad konečným 6. místem jen lehce zmírnilo
ocenění pro Kiki jako nejlepší pálkařku MČR i fakt, že jsme s medailisty prohráli až v prodloužení.

Akce „Sportuje celá Praha 8“ se vydařila nad očekávání
Co nás čeká?
Slunečné počasí dokreslilo skvělou atmosféru turnaje uspořádaného v rámci projektu
MČ Praha 8. Softbal se tak zařadil mezi sporty, které si mohli vyzkoušet všichni
občané Osmičky. A zájem předčil naše očekávání, dorazilo celkem 8 týmů a řada
diváků. Svou účastí nezklamaly družstva učitelů a žáků ze ZŠ Dolákova ani "naši"
rodiče, „potrénovat“ si přišly i hráčky Céčka. Poděkování patří děvčatům z Béčka za
pomoc při organizaci turnaje. K vidění byly líté boje okořeněné na amatéry
nevídanými zákroky i nasazením. Všichni si pohodovou sobotu užili, a o to šlo
především. A my jsme se mohli všem přítomným pochlubit naším krásným areálem i
skvělou organizací a ukázat, že se softbal dá hrát i rekreačně. Tak na viděnou při
jarním pokračování.

Vítězové turnaje, tým Ústavní, přebírají ceny
z rukou starosty MČ Praha 8 Josefa Noska

Počet škol zapojených do T ballové ligy se utěšeně rozrůstá
T - ballová školní liga Prahy 8, jejímž garantem a organizátorem je náš klub, pokračuje i v
letošním školním roce. Zájem o účast v ní překročil hranice osmého pražského obvodu. V
I. kole, které se v našem areálu konalo 24. září, se nově zapojilo Gymnázium Čakovice.
Celkem se v kategorii starších dívek, tedy žákyň 6. - 8. tříd základních škol a
odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, úvodního kola zúčastnilo 5 týmů. Je pozitivní,
že zájem zahrát si mají i dívky z I. stupně ZŠ, o čemž svědčí účast 2 týmů v kategorii
mladších dívek, kterou za mohutné podpory svých spolužáků vyhrála "domácí" ZŠ
Dolákova. Starší kategorii opanovaly gymnazistky v pořadí Ústavní, Čakovice a
Litoměřická. Dle informací se II. kola 12. října na Joudrs zúčastní další nováčci. Jen tak dál!

