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Na Joudrs hrála softball celá Praha 8
Druhý ročník turnaje v rámci akce Sportuje celá Praha 8, který jsme na našem hřišti
uspořádali ve spolupráci s MČ Praha 8, překvapil nečekaným zájmem veřejnosti. Letos se
do softballového turnaje přihlásilo 9 týmů, nejpočetnějším pak byl tým rodičů a příchozích,
který se plnil individuálními zájemci ještě po odehrání prvních zápasů. Ke slovu tak přišla
všechna tři naše hřiště včetně umělky. K vidění byly líté boje, které mezi sebou sváděli jak
ti, kteří softball či baseball hrají či hráli, tak úplní laici. Nikdo si nic nedaroval, ale všichni si
turnaj náramně uţili. A o to, spolu s propagací softballu, šlo především. Dodejme, ţe loňské
vítězství obhájil tým absolventů bohnického gymnázia pod názvem Ústa-v-ní následován
celkem svých spoluţáků, týmem Frndy, třetí místo pak vybojoval tým učitelů "naší" školy
pod názvem Dolákovci. Nejen medailistům, ale všem zúčastněným srdečně gratulujeme!

Bernard, kouč na 1. metě vítězného týmu,
byl na začátku turnaje plný (dojmů).

A – tým

Cestu za double nám zhatila mezinárodní sestava Eagles

Český pohár je potřetí v řadě
kořistí Joudrs. A to se cení!

Turnajem Final Four jsme prošli docela hladce. V semifinále jsme podle očekávání zdolali
Šnečice z Kunovic, ve finále pak rozdílem přehráli Eagles a potřetí za sebou získali Český
pohár. V té době jsme však s naším finálovým soupeřem prohrávali jiţ 2:0 na zápasy ve
finálové sérii extraligy. Moc jsme chtěli získat double, ale i soupeř podřídil zisku titulu vše:
jeho tým posílily 3 kvalitní zahraniční akvizice, z toho hned dvě na postu nadhazovačky.
Italka, Španělka i Novozélanďanka se činily a dělaly nám značné problémy. Přesto jsme
ještě dokázali sérii zdramatizovat a před nádhernou domácí diváckou kulisou sníţili stav
série na 2:1 a stále věřili v obrat. Čtvrtý zápas na Krči byl vyrovnaný aţ do konce, bohuţel
jsme nezvládli tie break a tak se z titulu mohl po 3 letech radovat soupeř. Naše děvčata si
však zaslouţí obdiv za bojovnost a odhodlanost. Věřme, ţe v příštím roce vrátíme titul na
Joudrs a přivezeme i pěkné umístění z PVP. Holky, hlavy vzhůru, jsme s vámi!

B – tým

Obhájíme zlato z II. ligy?
Tak to se vzhledem k uzávěrce buletinu čtenáři dozví aţ v dalším čísle. Náš tým se
do finále dostal po vítězství nad silným celkem Eagles B, ale cestou mezi nejlepší
dva týmy musel vynaloţit veškerý svůj um jak na hřišti, tak i v kaučovské kabině. To
se projevilo pro mnohé překvapivě rychlým návratem Helči Pressové mezi 4 mety
po dvojnásobné mateřské dovolené. A byla nám vzhledem k silné marodce hráček
základní sestavy velmi důleţitou posilou ve všech zápasech. Tím nejdramatičtějším
byl asi třetí semifinálový souboj s krčským béčkem, který byl pro tuto sérii
zlomovým. Divoká přetahovaná byla zakončena aţ v tie breaku symbolicky: náš
nepovedený odpal znamenal kupodivu naše vítězství. Sérii jsme pak jiţ dotáhli do
vítězného konce. Bude vítězné i finále s PV? Přijďte se přesvědčit sami!

Kdo říkal, ţe se po mateřské ztrácí ladnost
a elegance?

Srdečně zveme všechny fanoušky na víkend 8. - 9. října do našeho areálu na další zápasy finálové
série Béčka. V sobotu od 14:30, v neděli od 13:30 případně 15:30.
Stav série je 1 : 1

Kadetky
Naděje zmařila nečekaná prohra
Do finálového turnaje jsme, povzbuzeni 3. místem z posledního turnaje na Werichu, vkročili
odhodlaně s cílem poprat se o co nejlepší výsledek. Mistrovství ČR se navíc konalo na
domácí půdě a za mohutné podpory našich fanoušků. Těm jsme předvedli, ţe umíme hrát
krásný softball a na cestě do play off jsme v nádherném zápase zdolali později stříbrné
Eagles a poradili si i s Werichem. Naše sebevědomí stouplo a tak jsme si v prvním utkání, ve
kterém uţ o něco šlo, hodně na SaBaT věřili. Soupeře jsme uţ navíc v předchozím souboji ve
skupině rozstříleli rozdílem. Bohuţel naše druhé vzájemné střetnutí, to důleţitější, nám vůbec
nevyšlo. Krutá prohra nás odsoudila k souboji o poslední příčku s Werichem. Sympatické na
obou týmech bylo, ţe utkání nevypustily. Šťastnější byl nakonec o jediný bod soupeř...

Tak příští rok ve stejnou dobu.
Ruku na to, ţe dopadneme líp.

Žákyně

Konečně ji máme, medaili z MČR!

Ta bronzová k oranţové docela jde, ţe?

Uţ generálka na posledním turnaji ligy v Ledenicích (4. místo) ukázala, ţe můţeme ve
finálovém turnaji dojít hodně vysoko. Díky jedné těsné prohře v pátečních zápasech
základní skupiny nám nevyšla ani jedna taktika pro nasazení do play off. Taktizovali
totiţ všichni s cílem vyhnout se favorizovanému domácímu Dvoru. A tak jsme si cestu
na stupně vítězů proklestili v play off vítězstvím nad Merklínem a Ledenicemi.
V semifinále jsme se dvorskému týmu uţ nevyhnuli, ale prohra nás nemrzela, čekal nás
souboj o 3. místo s Werichem, kterého jsme porazili jiţ den předtím. I nyní jsme si věřili
a soupeři od začátku dokazovali, kdo má větší touhu po medaili. V úţasné atmosféře
podporováni naším početným fanklubem jsme nakonec zaslouţeně bronzové medaile
vybojovali. Oslavu skvělého úspěchu jsme však museli kvůli odjezdu autobusu odloţit.
O to víc jsme si ji za účasti rodičů a většiny hráček týmu uţili o týden později na Joudrs.
účasti rodičů a většiny hráček týmu uţili o týden později na Joudrs.

Co nás čeká?
Co
nás–čeká?
Říjen
boj o titul ve II. lize i pořádání MČR kadetů
A - tým:

odpočíváme po náročné sezóně

B – tým: 8. října 3. finále II. ČSLŢ na Joudrs
9. října 4. případně 5. finále II. ČSLŢ na Joudrs
Kadetky: 8. října soustředění na Joudrs
9. října Praţský přebor, Sedlčany
14. - 16. října pořádání MČR kadetů na Joudrs
Ţákyně: 8. října miniturnaj mládeţe na Joudrs + zápas s rodiči od 17:00

Chlapi, a pak jim ho měsíc nepůjčíme, jo?

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

Nejdříve práce, pak zábava
Komisař finálového turnaje ligy kadetek, který jsme pořádali, musel být věru spokojen. Organizace
na hřištích po všechny tři dny šlapala výtečně a turnaj jsme s podporou ţákyní zvládli opět na
výbornou. Výborní ze Dvora asi jen tiše záviděli ... Náročný rok jsme pak zakončili účastí v turnaji
Sportuje celá Praha 8 o pár dní později. Sešla se většina členů S.O.F.T. a mohla si turnaj uţít
jednou i nepracovně. Tým Sofťáků předvedl, ţe za to umí vzít i hráčsky a nezalekl se ani soupeřů v
nejsilnější skupině. Předvedli jsme krásné zápasy a bylo vidět, ţe jsme od našich dcer leccos
odkoukali. Umístění je nedůleţité (poslední jsme neskončili), hlavně, ţe jsme se dobře pobavili!

JR: „A to prý je soft
namáhavým sportem…“

