
 

 
 

 

 

 

  

Září 2012 

Přijďme povzbudit naše děvčata z Áčka i Béčka v cestě za tituly z obou lig.  

Všichni správní Joudrsáci fandí o říjnových sobotách na domácí tribuně! 

„Jo, ty dáme! 3:2 pro nás“, tipuje 

výsledek finále EL pro Praţský 

deník Lenka „Jaklis“ Jaklová. 

B - tým 

 
Do lasa nás nechytili, po roce jsme opět ve finále 2. ligy! 

Napínavá je letos 2. liga ţen aţ do konce. Uţ závěr základní části připravil 

dramatický scénář hned několika týmům. Naše děvčata ještě 2 kola před koncem 

neměla jistotu play off, nakonec se do něj probojovala na 3. místě a v semifinále tak 

narazila na překvapení letošního ročníku, tým Laso Kladno. Naštěstí se trenérům 

podařilo zmobilizovat všechny dostupné a bojeschopné hráčky a soupeři ukázali  

v obou prvních zápasech na domácím hřišti velkou morální sílu týmu. Do Kladna 

jsme tak odjíţděli se dvěma vítězstvími, ale bez Evy a Léni, zato s posilami z Áčka. 

První duel skončil aţ po 9 směnách a zachoval domácím Kladeňačkám naději, kterou 

jsme jim však hned v následujícím zápase zhatili a postoupili po roce opět do finále. 

V něm se střetneme s dalším letošním překvapením, týmem Merklína, který udolal 

béčko Eagles. Tak s chutí do nich děvčata, budeme vám moc drţet palce! 

Aktualita 

 
Nábory se daří, trenéři jsou! 

První zářijový týden jsme v souvislosti s otevíráním 3 nových týmů rozjeli velkou 

náborovou akci. Načasovali jsme ji výtečně, protoţe v té době Magistrát spustil svůj 

projekt Týden náborů, jehoţ jsme se samozřejmě stali součástí. Náborové letáky 

jsme rozdávali před školami i na třídních schůzkách, zorganizovali jsme také 2 

ukázkové tréninky a byli odměněni slušnou účastí i zájmem o členství v jednotlivých 

týmech. Ţáků i T ballistů dochází nyní kolem 20, velké rezervy však máme  

u kadetů. Zato v týmech Micro zájem málem převýšil naše kapacity. Letáky 

roznesené po školkách i dobré jméno našeho krouţku udělaly své a narváno bylo 

uţ na 4 ukázkových tréninkách. Pouze v nejstarší kategorii Maxíků (7 - 8 let) jsou 

ještě volná místa, v těch ostatních je uţ téměř plno. A tou nejdůleţitější zprávou je, 

ţe se pro všechny týmy podařilo zajistit trenéry! Díky všem, kteří jste do toho šli!! 

A - tým 

Domeček jsme Šnekyním natrhli my a popereme se o návrat titulu 

Po prázdninách se soukolí vrcholící sezóny dostalo do nejvyšších obrátek. Tím prvním mezníkem 

byl finálový turnaj Českého poháru Final Four pořádaný jiţ tradičně na Joudrs. Do finále jsme se 

bez problému dostali přes Kotlářku a o vítězství se utkali s Eagles. Po slavnostním nadhozu  

v podání starosty MČ Praha 8 Jiřího Janků se pod světly rozpoutalo nádherné sportovní 

představení. Bohuţel pro nás o nejtěsnějším vítězství krčských 1:0 rozhodly naše 2 chybičky  

v poli, a tak se pohár po 3 letech stěhoval na Prahu 4. Ani semifinále extraligy nebylo nic 

jednoduchého. Se stále lepšícími se Šnekyněmi z Kunovic to po prvním víkendu bylo na zápasy 

nerozhodně. Naštěstí nás nakopla naše vysoká prohra i špičkování od soupeřek na našem webu  

a jiţ následující víkend jsme soupeřkám ukázali, kdo je na domácím hřišti pánem. K vítězství jsme 

dotáhli i nepříliš šťastně rozehraný čtvrtý zápas a probojovali se do finále. V něm se střetneme, 

hádejte s kým? Tak nás přijďte v soubojích s Eagles o návrat titulu na Joudrs pořádně podpořit! 

 

 

 
Jeden z vizuálních symbolů Týdne náborů. 

Jistě jste si jej všimli na billboardu u Odry. 

Kladno, to je to město,  

Kladno, tam dali jsme hit! (a ne jeden).  



  

 

 

 

 

Do jiţ 3. ročníku softbalového turnaje „Sportuje celá Praha 8“ pořádaného MČ Praha 8 ve 

spolupráci s naším klubem se přihlásilo nevídaných 13 týmů, tedy na 150 hráčů a hráček 

všech věkových kategorií, coţ je dosud největší účast v celé historii sportovních soutěţí 

pořádaných MČ. To nás ale jako zkušené pořadatele nezaskočilo a připravili jsme pro ně 

bezchybně zorganizovanou akci. Celý den byly k vidění dramatické souboje plné emocí, 

pěkné zákroky i vysoké nasazení, které vyvrcholily napínavými souboji v obou semifinále  

a následných bojích o medaile. Tu nejcennější si vybojoval tradiční účastník softballových 

turnajů tým MP Hitters, který ve finále zdolal tým S.O.F.T., bronzový pohár v souboji s 

druţstvem Rychlíků vyválčili Dolákovci, tým pedagogů „naší“ školy. Všem gratulujeme! 

Veřejnost 

Rekordní počet týmů na turnaji „Sportuje celá Praha 8“ 

Kadetky 

 
Z nabitého MČR vezeme úţasné 3. místo! 

Po neuskutečněném posledním turnaji v Třebíči jsme se na Mistrovství ČR kvalifikovali ze 4. místa 

a tak jsme finálový turnaj v Ostravě začínali čtvrtfinálovým play off s Eagles. První zápas se nám 

po velkém boji podařilo vyhrát, stejně tak i druhý a my postoupili do bojů o medaile. V semifinále 

jsme nastoupili proti Wroclawi, kterou jsme letos ještě neporazili. Nepodařilo se to ani v prvním 

zápase, ale zbývaly ještě 2 pokusy. Ten následující jsme pro sebe rozhodli aţ v tie breaku. 

Rozhodující duel o postup do finále jsme však prohráli po hrdinném boji 1:2 a svou úlohu v tom 

jistě hrál fakt, ţe jsme měli za sebou o 2 těţké zápasy více neţ soupeř. Naštěstí jsme se oklepali  

a s vidinou bronzové medaile nastoupili proti Ledenicím. I tento zápas musel zvedat diváky ze 

sedadel. Po 6 směnách 0:0 a následoval tie break, v němţ zvítězila naše větší touha po medailích, 

které nás po těsném vítězství zaslouţeně ozdobily. Navíc byla Julča Coufalová vyhlášena 

nejuţitečnější hráčkou MČR. Velká gratulace celému týmu za úţasný výsledek v těţké konkurenci! 

Namísto další haldy vyrostla 

v Ostravě bronzová pyramida. 

Eliška Jašková, jedna 

z hlavních opor týmu. 

 

Žákyně 

 
Obhajoba bronzových medailí z MČR na domácím hřišti chutnala skvěle! 

Prvním turnajovým vítězstvím v historii našeho týmu vybojovaném v posledním kole v Ostravě jsme se 

dostali na celkovou druhou příčku extraligové tabulky a tím pádem byli v novém systému finálového 

turnaje nasazeni hned do semifinále. Mistrovství ČR se navíc poprvé hrálo u nás a my chtěli minimálně 

obhájit loňskou 3. příčku. O (relativní) výhodu nasazení nás připravily nedorazivší Mladé Buky, jejich 

čtvrtfinálový soupeř, favorit ze Dvora, se nám tak postavil zcela odpočinutý. Nedokázali jsme ze sebe 

setřást zbytečný respekt ze soupeře a nervozitu před vlastním publikem a namísto vyrovnané hry jsme 

předvedli plejádu chyb a oba zápasy jasně prohráli. V boji o bronzový pohár jsme excelovali naopak my. 

Pravdou je, ţe SaBaT i jejich nadhazovačka uţ hráli ten den třetí zápas za sebou, ale to vůbec 

nesniţuje naši výhru. Systém turnaje byl takto nastaven a my se po zásluze mohli po roce opět radovat 

z bronzových medailí. Na domácím hřišti a za mohutného povzbuzování mnoha rodičů i našeho 

fanklubu jsme si je náramně vychutnávali. Vţdyť obhájit bývá těţší neţ získat poprvé. 

Co nás čeká? 

Říjen – začínají finálové série extraligy a II. ligy ţen, obě za naší účasti, ve hře jsou 2 tituly! 

A - tým:  6. října 1. finále extraligy, od 18:00 na Joudrs B - tým:  13. října 1. finále II. ligy, od 17:30 na Joudrs 

 7. října 2. finále extraligy, od 16:00 na Krči   14. října 2. finále II. ligy, od 10:00 v Merklíně    

    13. října 3. finále extraligy, od 15:00 na Joudrs  14. října moţné 3. finále II. ligy, od 12:00 v Merklíně 

   14. října moţné 4. finále extraligy, od 16:00 na Krči   

   20. října moţné 5. finále extraligy, od 15:00 na Joudrs  

     

 

Kadetky:  13. - 14. října turnaj na Joudrs   Ţákyně:   6. října turnaj na Joudrs + zápas rodičů      

      

         

 

 

 

Vítězové s místostarostkou 

V.Ludkovou (uprostřed).

 


