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Úvod
Vážení přátelé,
v minulém roce se naše členská základna rozrostla téměř na dvojnásobek,
rapidně se zvýšil počet trenérů, stoupl počet soutěží, ve kterých jsou k vidění
modrá trika s šedou elipsou, naše hřiště prošlo řadou vylepšení a dokonce se
i rozrostly plochy, které využíváme k tréninku… To vše si od našeho vedení
žádá mnohem svědomitější přístup. Doufáme, že v dalších sezónách se
budou Joudrs rozrůstat do stále většího a dokonalejšího týmu.
A to je jeden z důvodů, proč jsme začali uvažovat o časopisu, který
právě držíte v rukou. Měl by svým obsahem být pro nás pro všechny sblížením s děním v Joudrs jako celku. Měl by prohloubit naši informovanost o
jednotlivých týmech, o práci nás všech, o plánech které chystáme, o aktivitách, které vyvíjíme… Doufám, že se stane vodítkem k chápání Joudrs jako
mnohem širšího pojmu než jsou jednotlivé týmy, které kdo z nás reprezentuje.
Za hlavní cíle časopisu, jehož jsem se stal editorem, tedy považuji
zvýšit informovanost a komunikaci mezi poměrně vysokým počtem těch,
kteří se octli v našich řadách.
Namátkou bych zmínil některá témata, která se budou objevovat na
těchto stránkách. Budou to hodnocení uplynulých zápasů, průběžné statistiky, přehledy nejdůležitějších událostí, které nás čekají, pro odlehčení pak
například testy z pravidel, dále mimo jiné informace o zajímavých mezinárodních utkáních, o reprezentačních týmech ČR… Svými nápady pak můžete přispět i Vy. Časopis bude vycházet jednou za měsíc, a proto se do-

mnívám, že prostoru na nejrůznější články bude spousta a že i vy přispějete
svou troškou do mlýna.
Časopis si můžete předplatit na našem společenském večeru, nebo
dodatečně předat (zaslat) vyplněnou objednávku (je součástí tohoto čísla).
Tryšlach bude chodit poštou na Vámi uvedenou adresu.
Na závěr bych rád vyjádřil své přání, aby časopis splnil svůj účel a
aby si získal Vaši přízeň.
Hodně štěstí do příští sezóny, spoustu softballových i osobních
úspěchů přeje
Daniel C. Tobola
editor časopisu TRYŠLACH

TRYŠLACH?
Jako bych to slyšel: „Tryšlach…?! To bude zas ňáká pitomost!“
Gratuluji všem, kdo k tomuto závěru došli. Ano. Je to pitomost.
Zvláště v dobách normalizace se objevily snahy vytvořit českou
terminologii hry ze západu. Ta sice vznikla (stačí otevřít pravidla) ale plán se
naštěstí v praxi neujal a v softballe se stále užívají anglická slova prakticky
pro vše, co s naším sportem souvisí. A tak můžeme dále říkat strike, inside,
ilegal pitch a spoustu dalších slov, která dělají pro laiky z našeho sportu ještě
větší záhadu a z nás „zasvěcených“ ještě větší podivíny. Nicméně jsem i
přesto přívržencem právě této varianty. (Mj. věděli byste, co je to třeba
„obranný trojúhelník“?)
I přesto jsou kraje, kde se vytvořila specifická terminologie. Jedním
takovým je například Holandsko, které je právě klíčem k rozluštění naší
tajenky. Když se náš pan předseda (?! – on si na tom označení velmi zakládá)
vrátil z jednoho holandského turnaje, nikdo nepochyboval, jaký je jeho
nejhlubší dojem – no přece TRYŠLACH. A právě toto odporné slovo si dal
náš časopis do názvu. Zatímco jiné časopisy tohoto druhu nesou trapně,
uboze až dětsky pozitivní názvy například „Home run“, náš časopis si vetkl
do názvu slovo, které vzbuzuje vesměs negativní pocity. Co že to teda

znamená? Chvíle napětí… STRIKE OUT! A že takhle se to v Holandsku
určitě nepíše…? No a !?
(DCT)

Na následujících stránkách se Vám představí vedení našeho týmu.
Každý z nás sice pojal zpracování poněkud jinak a to jak obsahově tak
formálně; přesto jsme se nesnažili vyhledat nějakou jednotnou šablonu.
Členové vedení jsou řazeni v pořadí, ve kterém se v Joudrs objevili, resp.
v jakém se rozhodli pro spolupráci (,protože Adam Brothánek, Jakub Stařík
a já jsme vstoupili do Joudrs společně), ale o tom až někdy jindy…
(DCT)

TOMÁŠ KUSÝ
Jmenuji se Tomáš Kusý, narodil jsem se 12. 10. 1977 v Praze, kde bydlím
dodnes. Mou základní školou byla ZŠ Hovorčovická. Pak vyučen
s maturitou leteckým mechanikem. Po maturitě studium vyšší sportovní
školy.
V současné době jsem na civilní službě na DDM Praha 8, kde od února
nastupuji jako vedoucí sportovního oddělení.
V 15ti letech jsem se přihlásil do softbalového kroužku při DDM Praha 8.
Když trenér odešel, převzal jsem kroužek sám, čímž vše začalo.
• 1993 – 1994 – vedení chlapeckého družstva s názvem DDM
Praha 8, které se spojuje se softbalovým týmem Sokol
Krč
• 1995 – získání III. trenérské třídy
- založení ženského softbalového družstva při DDM
- hráč reprezentace juniorů ČR
- hráč II. ligy mužů za Sokol Krč

•

•

•
•

•

•

1996 – vítězství I. třídy s ženským družstvem a postup do Pražského
přeboru
- nadále hráč juniorské reprezentace
- hráč Sokola Krč – II. liga
1997 – založení oddílu SK Joudrs Praha
- vítězství Pražského přeboru žen a postup do II. ligy
- asistent trenéra reprezentace juniorů ČR
- hráč Sokola Krč – I. liga
1998 – 4. místo v II. lize žen
- hráč Sokola Krč – I. liga – 3. místo v ČR
1999 – 1. místo v II. ženské lize a postup do I. ligy
- získání II. trenérské třídy
- přestup ze Sokola Krč do týmu Iuridica Praha
- vyhlášen 4. trenérem roku v ČR
- vyhlášen nejlepším koučem v II. lize žen
2000 – 4. místo v I. lize žen (4. místo v ČR)
- do roku 2004 svěřena reprezentace juniorek ČR
- zisk bronzové medaile na mistrovství Evropy s reprezentací
juniorek
- vyhlášen třetím trenérem roku v ČR
vyhlášen třetím nejlepším koučem I. ligy žen
- hráč Iuridici Praha a po sezóně přestup do Joudrs Praha, kde
se stávám hrajícím trenérem (tým Joudrs Praha tvoří bývalí
hráči DDM P-8 z let 1993 – 94)
CÍLE – dobře fungující oddíl SK Joudrs Praha
- zisk mistrovského ženského titulu v České republice
- účast na OH jako trenér reprezentace žen

VÁCLAV BAČO
OSOBNÍ INFORMACE

Svobodný, 29. let, jeden sourozenec (sestra)
PROFESIONÁLNÍ PRAXE
1988 – 1991
Pražská stavební obnova s.p. Praha 1,
ČSSR(ČSFR)
Instalatér - topenář.
1992 – 1993
František Kokoška – výroba a opravy.
Instalatér – zámečník
1994 – 1995
HSW pro s.r.o.
Skladník
Vedoucí prodeje
1995 Praha 4, ČR
Vedoucí skladu a expedice
1998 Praha 8. ČR
Manažer klubu

HSW signvare s.r.o

SK Joudrs Praha

VZDĚLÁNÍ
1985 – 1988
Střední odborné učiliště stavební
 Instalatér - topenář
 Svářečká licence kategorie Z – G1
DALŠÍ ODBORNÉ AKTIVITY
Řidičské oprávnění skupiny A, B, C, E, T
1996 – 2000 Série manažerských kurzů firmy MASS
Training & Media Obchodní a prezentační dovednosti,
firemní managment se zaměřením na výběr a řízení lidí,
komunikace s vnitřním a vnějším zákazníkem

ZÁJMY
Sport, cestování, kultura a řemeslné práce

DANIEL TOBOLA
Narodil jsem se 28.5.1981 v Praze. V letech 1987 až 1992 jsem byl
žákem na ZŠ Dolákova (kde mají dnes Joudrs hřiště) a absolvoval čtyři roky
(1990 – 1994) Základní umělecké školy v oboru hra na trumpetu. V roce
1992 jsem se stal studentem gymnázia Ústavní, kde jsem i odmaturoval. Na
tomto gymnáziu jsem působil v literárním kroužku (a v porotě námi vypsaných soutěží), aktivně pomáhal s pořádáním Literárních pošetek (aneb
Večerů pro mladou, nezavedenou a jinou literaturu) a při vydávání literárního časopisu Ústavní listy. V maturitním ročníku jsem absolvoval Roční
cyklus přednášek z českých a světových dějin při Pedagogickém centru a
přípravku na přijímačky na VŠ při Formation Centru, Akademie Juris. Přesto
přijímací zkoušky na VŠ nedopadly přesně podle mých představ a bylo
jasné, že nepříliš oblíbená matematika se na nějaký čas stane mým oborem a
že si mohu jen vybrat, kde ji chci studovat. Před matematicko-fyzikální
fakultou UK a Vysokou školou ekonomickou, na které jsem byl současně
přijat, jsem upřednostnil pedagogickou fakultu UK – obor matematika –
pedagogika (kde mám v současné době přerušené studium po ukončených
dvou semestrech). Současně jsem v akademickém roce 1999/2000 absolvoval jednoleté denní studium základů práva (opět při Akademii Juris).
V současné době jsem student prvního ročníku právnické fakulty
Univerzity Karlovy. V neposlední řadě jsem také baskytarista, „manažer“ a
textař (nikoli výhradní) na klubové scéně ne zcela neznámé kapely S’N’C.
Skupina vydala dvě dema (Přírodní S’N’C - 1998 a Rumová S’N’C - 2001) a
spolupodílela se na sampleru Zebra (2000).
Ve dvanácti letech jsem začal hrát baseball za SaBaT Praha, kam
jsem brzy sebou dotáhl Adama Brothánka – mého spolužáka z lavice a
současného kolegu z Joudrs. Tady jsem se také seznámil s mým (na příštího
jeden a půl roku) spoluhráčem z kapely a dnes taktéž trenérem Joudrs –
Jakubem Staříkem.

1994
1994
1996

Nejvýraznější úspěchy:
Mistrovství ČR – vicemistři republiky v kategorii třináctiletí,
Mistrovství ČR – vicemistři republiky v kategorii kadeti
účast v reprezentaci ČR – kategorie kadeti (bez obalu přiznávám, že
jsem nikdy neoblékl dres nároďáku)
účast na Secondo torneo di baseball Bologna Est v Itálii
– 3. místo

Ze softballem jsem začal koketovat na střední škole. Ze studentů
jsme vytvořili tým, který za tři roky neprohrál jediné utkání a svým posledním utkáním se stal nejlepším týmem středních škol v ČR:
1995 Vítězi POPRASKu
1996 Vítězi POPRASKu
1997 Vítězi POPRASKu
1997 Mistři ČR v softballu středních školy - a pro mě zisk titulu nejlepší
home-runář turnaje
Právě tady začala moje cesta do Joudrs, když jsem poté, co odmaturovala
většina našeho týmu, odmítl hrát za školu dále a prohlásil jsem, že jim snad i
raději odkoučuju ty holky…
V roce 1998 po zkušenostech z kadetské, dorostenecké i mužské
soutěže jsem byl nucen ze zdravotních důvodů svět aktivního sportu opustit.
Trenér softballového dorosteneckého dívčího družstva SK Joudrs
Praha - 3. místo v I. třídě dorostenek
2000 Trenér týmu ženy B
Účastnil jsem se baseballové kliniky Jima Jonese a softballové kliniky Bobby Simpsona. Jako hráč jsem jezdil o prázdninách na baseballová
soustředění vedená americkými kouči. V roce 2000 mi byla udělena licence
III. třídy.
1999

1989
1994

Jiné sportovní úspěchy:
5. místo v I. ročníku celonárodních lyžařských závodů žactva
v Mladých Bukách
1. místo v tenisovém turnaji mládeže v Praze 8-Ďáblicích
A jaké jsou moje cíle? Studovat, hrát, trénovat, nezbláznit se…

ADAM BROTHÁNEK
Osobní údaje
Věk:
Narozen:
Rodiče:
Sourozenci:

19 let
30.3.1981 v Praze
Jana Brothánková
Jan Brothánek
Martin Brothánek

- soudkyně
- vedoucí technického servisu
- terapeut Společnosti Duha

Vzdělání
- sedmileté všeobecné gymnasium - Gymnasium Ústavní, maturita
- Akademie J.A. Komenského, First Certificate in English (FCE)
(mezinárodní jazyková zkouška)
- v současné době Mimořádný studijní kurz FAMU

Zájmy a aktivity
- tři hrané, tři dokumentární a jeden experimentální videofilm ve
tvůrčí
dvojici s F.A. Podhajským ( Certifikát kvality na International Video Film
Festival For Students – Grado 2000 )
- člen filmového klubu NFA Ponrepo
- člen výtvarné skupiny Protřilí
- trenér SK JOUDRS PRAHA
Předchozí sportovní aktivity

1994 – 1998 hráč SaBaTu Praha (baseball)
1996

Nejužitečnější hráč týmu

1996
1996 – 1997
1997

účast na Secondo torneo di baseball Bologna Est v Itálii
– 3. místo
hráč školního softballového družstva,
1. místo na Mistrovství ČR

Jakub Stařík
Osobní údaje: -narozen 4.6.1981, Praha
-otec: JUDr.Ilja Stařík, právník
-matka: Ing.Miroslava Staříková, bankovní úřednice
-sourozenci: Ivana Staříková, studentka
Vzdělání, -1988-1994-Základní škola Glowackého
kurzy :
-1994-1997-Gymnázium Jana Palacha
-1997-2001-Gymnázium Českolipská
-1998-studium na Frontier High School, Hamburg, New York,
USA
-1995-1997-Základní umělecká škola, hra na kytaru
-1997-1998-Rocková škola Mlejn, hra na kytaru
-2000-Softballová klinika Bobyho Simpsona
-2000-školení softballových trenérů třetí třídy
Znalosti, dovednosti: -aktivní znalost angličtiny a němčiny
-držitel trenérské licence třetí třídy
-hra na kytaru
-aktivní účast na vydávání školního časopisu
-1994-1998-hráč baseballového týmu SaBaT Praha
-od roku 1999 trenér a hráč SK Joudrs Praha
Úspěchy a ocenění: -1994- Mistrovství ČR – vicemistři republiky v kategorii
třináctiletí
-1994- Mistrovství ČR – vicemistři republiky v kategorii kadeti
-1996-Účast na Secondo torneo di baseball Bologna Est v Itálii 3. místo

-1998- Uveden do americké National Honor Society (Společnost
lidí, kteří dosáhli vyznamenání po všechny roky studia)
-Uveden do Foreign Language Honor society (obdobná společnost jako výše, ale týká se pouze cizích jazyků)
-Mistr Západního New Yorku ve volejbale
-1998-Úspěšně složená závěrečná zkouška z anglického jazyka na
Frontier High School
-2000- S týmem kadetek SK Joudrs Praha 2. místo v Pražském
přeboru kadetek
Cíle: -studium na UK, FTVS
-v softu to dotáhnout co nejdál

Rostislav Vedlich
Datum narození:

18.4.1976

Místo narození: Rakovník
Zaměstnání:

Česká softballová asociace – sekretář v rámci civilní služby

Vzdělání:

1989-1994 SPŠ strojní Betlémská 4, Praha 1
1982-1989 Základní škola Jindřišská 36, Praha 1

Rodina: otec:

ing. Ladislav Vedlich
matka: ing. Václava Vedlichová – státní zaměstnankyně

Mezníky v softballu:
hráč:

1995-1996 první softballové začátky v rámci výuky na
strojní fakultě ČVUT
1996 počátek herní kariéry v družstvu Technika
Praha B
1997-1998 Technika Praha B –pražský přebor mužů
1999-2000 Technika Praha B –I .třída mužů

kauč a trenér:
1997-2000 asistent u týmu kadetů Technika Praha
největší úspěch 3.místo na mistrovství republiky
starších juniorů
1999 udělení licence trenéra 3.třídy
2000 absolvování dvou klinik pod vedením Bobbyho
Simpsona a Bonnie Flynn
2000 účastník nadhazovací kliniky s Kevinem
Hendersonem
2000 absolvování odborné části školení trenérů 2.třídy
rozhodčí:

1997 udělení licence 3.třídy, odrozhodování prvního
utkání v ČSL
1998 rozhodčí v 2.ČSL
1999 udělení licence rozhodčího 2.třídy
1999 – 2000 pravidelné rozhodování ČSL
Do současné doby odrozhodování přes 100 zápasů
v ČSL

zapisovatel:

2000 absolvování zapisovcího školení pořádaného
SSA v Bratislavě
2000 oficielní zapisovatel Poháru vítězů poháru žen,
oficielní zapisovatel Poháru mistrů evropských
zemí mužů

Zájmy a záliby: sport –softball, posilování, cyklistika
počítače -uživatelské znalosti Windows, Word,
Excel, elektronická pošta
-zkušenosti s tvorbou WWW stránek
Jazykové znalosti:

angličtina, němčina

Kadetky 2000
Když se na mě obrátil editor tohoto časopisu s žádostí o zhodnocení
minulé sezóny, tak jsem, upřímně řečeno, nevěděl, odkud začít. Hledisek,
která bych měl zmínit je totiž nepřeberné množství. Proto mi prosím dovolte
začít od úplného začátku.
V září minulého roku jsme začali s pravidelným tréninkem. Většina
našeho týmu hrála softball předtím pouze v hodinách TV, a tudíž měla
značně zkreslené představy o této hře. A to nebyla jediná překážka. Naše
snaha vytvořit tým na velice slušné úrovni zapříčinila, že mnohé dívky
musely přestat se svými ostatními aktivitami, nemalé procento muselo dokonce se softem skončit a věřím, že nová situace nebyla lehká i pro mnohé
rodiče. Prakticky celou zimní přípravu jsme věnovali nácviku techniky. Je
sice pravda, že soft znamená pouze umět míč chytit, hodit a odpálit, jenomže
takový míček je kulatá a velice nevyzpytatelná, věc. Sami si asi dokážete
představit, že nic zrovna lehkého to nebylo. Dívky ale nakonec získaly svůj
cit pro míč, takže jsme bez obav mohli vykročit na zteč s ostatními týmy.
Náš první zápas se odehrál na začátku dubna s týmem Spectrum A.
Na Spectru nás přivítalo nevlídné počasí. Prohráli jsme sice vysokým rozdílem, avšak musím zdůraznit, že jsme do zápasu nastupovali bez jakýchkoliv zkušeností a všechny situace byly pro dívky něco nového. Už ve
druhém zápase se holkám podařilo vyrovnat se s nervozitou a všemi novinkami. Mnohem zkušenějšímu týmu jsme pořádně znesnadnili situaci a
prohráli jsme o pouhé čtyři body.
Již třetí zápas se nám podařilo vyhrát. To, že to nebyla náhoda,
potvrdil zápas čtvrtý, kdy jsme porazili silný tým SaBaTu Praha. Od této
chvíle jsme prakticky patřili mezi silné týmy soutěže. Nadhazovačkám to,

jak se říká, začalo létat do striku a celé pole začalo hrát s minimem chyb.
Jarní část soutěže jsme končili na výborném druhém místě. Pro tým, který
odehrál své vůbec první zápasy v životě, to byl skvělý výsledek.
Podzim jsme bohužel nezačali vůbec dobře. Dvakrát jsme prohráli
se SaBaTem a druhé místo se nám vzdálilo do nedohledna. Vrcholem
sezóny však bylo Mistrovství ČR Kadetek, které se konalo 15.-17. září 2000.
Zde jsme sehráli čtyři zápasy ve skupině. Našimi soupeři byly Dračice
Brno, Dvůr Králové, VS Chomutov a Ostrov nad Ohří. Se všemi soupeři
jsme začali bojovně, ale nedostatek zkušeností a nervozita z prvního Mistrovství ČR bohužel udělaly své. Snad kromě Dvora Králové jsme mohli
porazit všechny soupeře. Nakonec jsme pouze remizovali s Ostrovem nad
Ohří a díky lepšímu skóre jsme postoupili do dalších bojů. V těch jsme
nakonec vybojovali jedenácté místo. Přesto si myslím, že naše vystoupení
na MČR bylo úspěšné. Ukázalo holkám, že každý zápas se dá vyhrát, že ke
každému soupeři musí přistupovat zodpovědně a že zápas trvá déle než první
tři směny. Bylo to poučení, které doufám vydrží v holkách nejméně do
příštího mistrovství.
Po MČR jsme pokračovali v tažení ligou, které bylo mnohem
úspěšnější, než ono mistrovství. Po rozhodující výhře nad týmem LASO
Kladno, kdy jsme se přímo utkali o lepší místo, jsme obsadili konečnou třetí
příčku. Po ročním působení v soutěži více než skvělé umístění.
Tohoto umístění bychom nedosáhli, kdyby holky nebyly ochotny
softu věnovat tolik času. Chtěli bychom jim nyní poděkovat za celoroční
dřinu a snažení. Také děkujeme Vám, rodičům, za to, že jste svým dcerám
umožnili hraní softballu, nejlepší hry na světě, neboť bez Vaší podpory
bychom nemohli dosáhnout tak pronikavých výsledků. Musím ale upozornit
na to, že jsme teprve na počátku cesty k softballovým výšinám. Náš první
krok byl více než dobrý, a tak doufám, že i ostatní úseky cesty zvládneme
velice dobře. Nepovede se nám to bez odpovídající snahy, ani nám nikdo
nebude dávat nějaké výhody, ale pevně věřím, že to dokážeme.
Proto s přáním co nejlepších výsledků a dobré zábavy v roce 2001 se
s vámi loučím.
za coache kadetek, Jakub Stařík

DOROSTENKY 2000
Sezóna 2000 byla pro drtivou většinu našeho týmu první
softballová zkušenost. A to nejen pro naše hráčky, ale i pro mě na
postu kouče. Dorostenky nastoupily do sezóny v následujícím složení:
Veronika Bartošová, Pavlína Beránková, Kateřina Elstnerová, Adéla
Gemrothová, Alena Gregorová, Radka Kilijánová, Veronika Matějčková, Sandra Nedělková, Adéla Skálová, Lenka Spurná, Lenka
Tichovská a Pavla Veselková. Místo trenéra připadlo mně, který bych
rád zmínil velkou pomoc kolegy Tomáše Kusého – zvláště v prvních
měsících zimní přípravy.
V naší soutěži bylo celkem šest týmů a hrálo se tříkolovým
systémem (celkem tedy 15 utkání).
Náš start samozřejmě poznamenala velká rozpačitost a nezkušenost, které zpravidla provází všechny vstupy do nových prostředí a k novým zkušenostem. V našich podmínkách se ale ukázaly
jako nepřekonatelný handicap.
Tyto aspekty se promítly do našich hráčských výkonů a způsobily naši prohru hned ve dvou prvních zápasech. Za zmínku stojí, že
ani s jedním z těchto dvou týmu jsme během sezóny už neprohráli.
Jeden z nich jsme dokonce „rozmetali“ s naprosto neuvěřitelným
výsledkem 40:2, který se naprosto vymyká obvyklé škále, na níž se
výsledky softballových zápasů pohybují.
Dále následovala hned tři vítězství, při kterých jsme již předvedli hezkou hru a nováček soutěže na sebe začal upozorňovat…

Další prohra nás zastihla opět při „premiéře.“ Tentokrát to byl náš
první víkendový dvojzápas. Zatímco první zápas jsme s přehledem
vyhráli, druhý zápas znamenal již třetí prohru.
Do konce sezóny zbývalo ještě devět utkání. Dorostenky se
rozehrály a začaly se projevovat jako nejobávanější soupeř v soutěži.
Na žebříčku jsme stoupali rychleji, než mohl na začátku sezóny
kdokoli očekávat. Těsně před vrcholen nám ale došly síly. O tom, kdo
se stane vítězem soutěže, rozhodl zápas s Lobkovicemi. Vítěz tohoto
zápasu si měl připočíst onen nejdůležitější bod na cestě na vrchol
tabulky. Štěstí tentokrát stálo na straně Lobkovic, které nám byly
celou soutěž vyrovnaným soupeřem. Nakonec jsme tedy obsadili
druhé místo, které je ale o to hezčí, že pro nás znamenalo vstup do
světa softballu.
Řada hráček dostala šanci zahrát si za naše ženské „Béčko“ a
„Céčko“ v pražském přeboru žen a 1. třídě žen. Získala tak potřebné
zkušenosti z jiných (a vyšších) soutěží.
V příští sezóně se dorostenecký kádr hráček v podstatě celý
přesouvá do pražského přeboru žen coby Joudrs – Ženy B. Je posilněn
o tři hráčky (Zuzanu Áčkovou, Markétu Kovalovou a Karolínu Benešovou), které nás v této soutěži reprezentovaly už loni. Dvě skvělé
hráčky (Veronika Bartošová a Lenka Spurná) naopak tým opustily,
aby naše barvy hájily v první lize. Čeká nás nelehká soutěž, kde budeme muset naši nezkušenost a nízký věkový průměr nahradit tvrdým
tréninkem. Doufám, že nám síly vydrží…
Daniel C. Tobola
trenér

INZERCE:

Prodám novou celokoženou rukavici Louisville F 1200 T; 12 palců;
zavřený koš; cena dohodou
Informace na středečních a pátečních trénincích béčka. Rosťa

KRÁTKÁ LEGENDA KE STATISTIKÁM
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
BB
SO
SH
HB
SB
BA
TB
OBA
SA
G
F
PO
A
E
FA

starty na pálce
body
odpaly
dvojmetové odpaly
trojmetové odpaly
home run
body umožněné odpalem
meta zdarma
tryšlach
sebeobětovací listina
pálkař zasáhnutý nadhozem
ukradené mety
pálkařský průměr
počet met po odpalu
úspěšnost v dostání na metu

BA = H / AB

OBA = (BB+HB+H) /
(BB+HB+AB)
průměr dosažených met SA = TB / AB
odehraná utkání
počet obraných zákroků F = PO+A+E
auty
asistence
chyby
polařský průměr
FA = (PO+A)/(PO+A+E)

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE
Zhodnocení sezóny - Ženy A
Zhodnocení sezóny - Ženy B

Zhodnocení týmu - Muži
Jak se nám povedl společenský večer
Termínová listina nejzajímavějších akcí
Rozhovor
Seznam narozenim a svátků našich členů pro příslušný měsíc
… a ještě mnohem víc …

