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Slovo úvodem
Tak už se to blíží… Zápasy jsou za dveřmi, trenéři
jsou nervóznější, schůze ohnivější a jejich program
nadupanější, času je málo… A co vy?
Stačí málo a čeká nás zajímavý měsíc. Všechny nás
čekají první letošní zápasy, Joudrs Cup a na začátku května
exhibice. Už jen dostat Zákopčáníka na naší stranu a dostat
slunce z duše nad hřiště…

Pohádka o sedmi strýčcích, múze
Pivoňce a jednom dlouhém odpalu
Zkoušeli jste někdy najít sousloví line drive ve
slovníku? Nejbližší (samozřejmě abecedně) výraz
v akademickým slovníku cizích slov je lingala (neboli
ngala) – benuekonžský jazyk. Hledáme-li definici nějakého
softballového pojmu musíme se obrátit na místo k tomu
2

nejpovolanější – na pravidla. Pravidla z roku 1998 (právě
prožívající poslední chvíle své platnosti) říkají k našemu
výrazu toliko: „Přímý odpal (line drive) je prudké odpálení
míče, po němž míč letí rychle přímo do pole.“
Tento příspěvek si ale neklade na účel dělat osvětu
pravidel, a dokonce není ani lingvistickým koutkem (o
koňských jazycích…). Byl jsem požádán, abych
v Tryšlachu vytiskl text písně „Line drive“. Copak to ale
jde – otisknout jenom tak pár jednoduchých veršů a šmidra
vidra? Umíte si přestavit softball bez míče? Winstona
Churchila bez doutníku? Chipa bez Daila? Zábavu bez
peněz nebo Kusáka bez piva?
Stejně neodmyslitelně je tahle píseň spjata se svým
příběhem. Bez něj nemá téměř žádnou cenu… Na druhou
stranu jistě všichni chápeme, že některé informace na
stránky našeho časopisu prostě nepatří… Toto je pokud
možno nejvíce strohá a nezávadná verze. S doplňujícími
otázkami se na nás prosím neobracejte. Děkujeme za
pochopení.
Bylo, nebylo… Jednoho blíže neurčeného dne se na
nejmenovaném místě místě sešlo 7 hodných strýčků.
Strýček Tomík, strýček Kubík, strýček Áda, strýček Daník a
jejich vzdálenější příbuzní – strýček Dave, strýček Fanda a
v neposlední řadě strýček Peťa. Zábava byla ospalá a tak si
strýček Daník vzal do ruky kytaru a brnkal a brnkal…
V tom do místnosti vlítla můza Pivoňka a políbila strýčka
Daníka na čelo. „Hele, myslíte, že existuje ňáká česká
softballová písnička?“ „Asi ne…“ „Nevim.“ „Určitě ne,
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hele“ „Jdi do pytle!“ „Dobře, tak si jí vymyslíme!!!“ Po
několika návrzích na leitmotiv, které byly odmítnuty jako
„moc suchý“ se ujal budoucí název písně. Spolupráce
probíhala zajímavým způsobem. Na kytaru hrál strýček
Daník, který byl (pro osobní indispozici a ztrátu většího
množství krve na ukazováčku pravé ruky) vystřídám
strýčkem Peťou. Strýček Kubík a strýček Dave dělali
rytmickou sekci, strýček Áda držel dohled na strýčkem
Fandou (,který chtěl podle a nečestně zachytit celou situaci
na videokameru) a ve volných chvílích dopomáhal
strýčkovi Tomíkovi ve funkci go go tanečnic. Při sborovém
zpěvu refrénu se přihlásil (gestem zdvižené ruky) o zpěv
sloky ten, kdo nejrychleji zformuloval její znění. Ostatními
byl k tomuto úkolu buď schválen (gestem zdviženého palce)
nebo mu bylo naznačeno, že je na pořadí (gestem
zdviženého prostředníku). Ve chvílích „němých“ slok měli
sólo go go tanečnice – zde je nutné podotknout, že zvláště
strýček Tomík se na tyto chvíle těšil, evidentně je
vyhledával a užíval si jich. Tuto společenskou hru prý
strýčkové hráli neuvěřitelných 50 minut.
Setkal se den se dnem a strýčkové marně vzpomínali
jak vlastně zní jejich úžasná píseň. Protože si nemohli
vzpomenout, pověřili strýčka Daníka a strýčka Peťu, aby
píseň znovuvytvořili v co nejvěrnější podobě (vzhledem
k tomu, že jedná o klasickou rock and rollovou dvanáctku,
byl problém samozřejmě v textu). Strýčkové sedli, strýčkové
napsali… Jelikož strýček Áda vykonával svou výše
popsanou funkci opravdu znamenitě, neexistuje žádný
záznam, který by zachytil atmosféru té osudné noci…
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Netrvalo dlouho a neteř Verunka slavila narozeniny
a tak jí kapela strýčka Daníka a strýčka Peti Line drive
nahrála. Nic moc, ale nahrávka prý putuje. A jestli
neumřela, putuje šťastně dodnes…
-DCT-

Line Drive
Ten, kdo nikdy nevrtátil hodně rychlej
fást,
Nemá ani tušení jaká je to slast
Když dáš svůj line drive
Chybu dělá ten, kdo nám to nevěří,
Joudrs-holky nadhoz si jen přeměří,
A pak daj line drive
Kusák vztekle křičí a Tobo ztrácí vlasy,
Spolu potom v liďáku velkou žízeň hasí,
Čekaj na line drive
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Trenéři si občas možná zaprudí,
Díky tomu žádnej zápas nikdy nenudí
Hned letí line drive
Sice možná máme 2 dole,
Nám se ještě nechce do pole,
Tak dáme line drive
A když si už myslíš, že naděje je pryč
Neváhej a napal dlouhej rovnej míč
No prostě line drive
Ten, kdo pochybuje, že tohle holky umí,
Když nastoupěj Joudrs, o to víc pak čumí
Když daj line drive
Soupeř možná říká, že Joudrs zahálí,
Ale to jen než někdo z nás odpálí
Pořádnej line drive
Nemaj na nás, nemaj na nás, je to znát
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Je to totiž tim, že neuměj dát
Pořádnej line drive
Nemusíš skrývat svoje dojetí,
My všichni dobře víme jak je ti
Když dáš svůj line drive
-DCT a PIKE-

Všechno nej…
Naší rubriku jsme v tomto čísle rozšířili i o svátky.
Ty slaví 4.4. Ivana, 13.4. Alešové, 19.4. Rosťa a 21.4.
Sandra (nenechte se zmást!).
3.4. bude Dotynce 17. V Áčku se slaví hned troje
narozeniny: 10.4. Pinďa (23 let), 20.4. Dominika (19 let)
a 30.4. Linda (24 let). Ve stejný den jako Dominika oslaví
Tomáš Nun stejně narozeniny jako Pinďa (pro pomalejší:
20.4. mu bude 23). 18.4. bude slavit 25 již plešatící Rosťa.
Všechno nej…
-DCT-

Co z toho mám?
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Na nejrůznějších školeních a soustředěních se nám
dostává do rukou celá řada tiskovin se softballovou
tematikou. Nedávno jsme s Jakubem začali překládat z
angličtiny jeden takový štos. Narazili jsme v něm na tuto
básničku, která by snad mohla být odpovědí na otázku
trudomyslného kouče – „Co z toho mám?“

The old man stood at the pearly
gates,
His face was old and worn.
He meekly asked the man of
fate
Admission to the fold.
“What have you done on earth,”
he said,
“To seek admission here?”
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Well, I´ve coached some youth
softball
teams in Prague
For many, many a year.
The gates flew open sharply
As St. Peter toll the bell
“Come on in and take a harp,”
he said,
“You’ve had enough of hell.”
-DCTStarý muž stál před perleťovou bránou
jeho tvář byla stará a vrásčitá.
Mírně poprosil pána osudu
o povolení vstoupit.
"Co jsi dělal na Zemi," řekl,
“že hledáš u nás přijetí?”
No, trénoval jsem mládežnické softballové
týmy v Praze
po mnoho, mnoho let.
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Brány se prudce rozletěly,
jak Svatý Petr zazvonil.
"Vejdi dovnitř a vezmi si harfu,"povídá
"Prožil jsi již dost pekla."
přeložil: sta

Víkendové soustředění
10.-11.3.2001 B týmu
O víkendu 10. a 11. března se konalo soustředění B
týmu žen na našem hřišti ZŠ Dolákova. Soustředění jsme
měli společné s dorostenkami a na hřišti také probíhala
brigáda mužů.
V sobotu za celkem pěkného slunečného počasí jsme
začali tréninkem v 9:00. Přišlo celkem dost lidí: Karolína,
Veronika, Adéla, Radka, Pavlína, Pavla, Sandra, Markéta,
Alice a Zuzka. Po rozběhání kolem hřiště následovala
krátká běžecká abeceda a po ní rozházení. Po rozházení
jsme měli na devítce připravené pole, kde pro mnohé
hráčky bylo nové obsazení postů. Hru na třetí metě si
vyzkoušela Pavla a Veronika, na spojce hrála Radka a
Alice byla na dvojce. V dalším drilu se protočily hráčky na
všech postech - házelo se pouze ve vnitřním do hvězdy s
posunem na místo hodu. Po tréninku pole bylo krátké
házení sidearmem a flipem.
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Zbytek času do polední pauzy vyplnil pálkařský
trénink v kleci. Dělaly se varianty tosu - inside, outside,
horní a pálilo se na stroj. Střídání mezi stanovišti probíhalo
po 5 minutách a každá hráčka si každou variantu
vyzkoušela nejméně jednou. Odpolední blok po pauze na
oběd vyplnilo rozcvičení před zápasem s dorostenkami. Do
zápasu jsme nastupovali v následující sestavě: Sandra - P,
Markéta - C, Karolína - 1B, Zuzka - 2B, Pavla - 3B,
Veronika - SS, Adéla - CF a Alice - RF. Za dorostenky na
nadhozu byla nejprve Míša a zápas dohazovala Ilona. Jako
rozhodčí jsem se střídal při svém poli s Jakubem. V poli
nebylo moc situací, téměř všechny auty zařídila Sandra na
nadhozu. Házela opravdu dobře a přesně trefovala hrany
strike zóny. Pálkařsky se dařilo především Karolíně,
Markétě a Sandře. Zápas skončil 8:1 pro Béčko. Určitě se
některé dorostenky pozastavovaly nad mojí strike zónou;
byla stejná jako na lize.
Nedělní trénink se malinko zpozdil pro déšť. Sice
jsme se s Jakubem a Markétou Špinkovou pokusili
rozmetat louže v nově položené antuce, ale nový déšť nás
přesunul na trénink pole na devítku. Na nedělní trénink
přišly:Pavla, Markéta, Sandra, Zuzka, Karolína, Adéla,
Alice a Veronika. Po dvou kolečkách a protažení začal
trénink pálky. Oproti sobotě pouze tosy. Po pálce jsme
hráli cut off s 1B a zakončili vyklusáním a protažením
dopolední část. Odpoledne bylo vyplněno během po
metách, nejprve sami, poté jsme běhali dorostenkám na
herní situace. Následovalo krátké rozházení a situace se pro
nás otočila. V tréninku pole se představila Pavla na postu
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třetí mety a Veronika na spojce. Na to, že na uvedených
postech hrály prvně si nevedly špatně.
Na závěr něco k hodnocení soustředění. Samozřejmě
se za víkend nedá natrénovat všechno. Ostatní věci nás
čekají na dalším soustředění (21. - 22.4) a také na středeční
a páteční trénink. Tento uplynulý víkend bych chtěl
hodnotit kladně, pro mnohé byl určitě přínosem.
Rosťa Vedlich
trenér - ženy B

Soustředění dorostenek
Ve dnech 10.-11.3. 2001 proběhlo na našem hřišti
společné soustředění týmů dorostenek a žen B. Po oba dny
se na hřišti sešlo devět holek, což není úplně ideální počet,
ale v době lyžování jsme asi nic jiného nemohli očekávat.
Díky úpravě vnitřního pole v sobotu a tomu, že nás počasí
vypeklo v neděli, kdy se celé vnitřní pole ocitlo pod vodou,
jsme se zaměřili hlavně na "rozmrznutí po zimě," tedy na
základní drily a nácvik základních herních situací. Rád
bych ocenil zejména zodpovědný přístup všech hráček k
tréninku, snažily se vydat ze sebe opravdu to nejlepší. Ty
služebně starší si oživily to, co jsme dělali loni a ty mladší
alespoň zčásti nakoukly dovnitř softu. První venkovní
soustředění také ukázalo, že ke splnění našeho cíle, tedy
vítězství v 1. třídě dorostenek, musíme ještě pořádně
zabrat. Je to vysoký cíl, ale věřím, že se nám jej podaří
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splnit. A co že jsme konkrétně dělali? Pálili, slajdovali,
běhali, házeli a chytali. Nic jiného totiž soft není.
No a kdo že se zúčastnil?
sobota- Monika PC Grešáková, Markéta Špinková, Monika
Šťástková, Ilona Paukerová, Míša Piotrovská, Klára
Dufková, Soňa Orčíková, Veronika Zemanová,
Renata Šnajdrová
neděle- Monika PC Grešáková, Markéta Špinková, Monika
Šťástková, Míša Piotrovská, Klára Dufková,
Veronika Zemanová, Alena Charvátová, Jitka
Presová, Renata Šnajdrová
sta

všichni jsou zváni
na

EXHIBICI
SK JOUDRS PRAHA
8. května 2001
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program:
exhibiční zápasy Joudrs Ženy A vs. Joudrs Muži
Joudrs Ženy B vs. Joudrs
Dorostenky
utkání týmů sestavených z řad rodičů,
sourozenců ...
trénink trenérů ( hráčky si vymění role s trenéry, jedinečná
příležitost vidět trenéry tak, jak je neznáte !!!)
táborák:
dále: občerstvení, hudba a živí komentátoři zápasů,
možnost vyzkoušet si stroj na pálení, soutěže
na vaše dotazy odpoví a případné nápady vyslyší:
Adam ( tel: 0723 537 871)
-AB-

Joudrs Cup
Trenéři Vás zvou ke shlédnutí zajímavých utkání v rámci
turnaje, který náš oddíl pořádá. Informace jsou formálně
kusé ale obsahově vyčerpávající.
Termín:

6.-8. 4. 2001

Skupiny:

A: Chemie, Joudrs, Kunovice, Tempo – hraje
se na hřišti Joudrs
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B: Meteor, Kladno, Ostrava, US – hraje se na
hřišti Meteoru
C: Krč, Trutnov, Sabat, Plzeň - hraje se na
hřišti Sabatu
Rozhodčí: ČSA + pořadatel (150 Kč/zápas)
Míče:

pořadatel s 50 % dotací ČSA

Pravidla: Hraje se podle platných pravidel a soutěžního
řádu pro 1. a 2. ČSL .
Vyjímky: když je utkání po celé 6. směně
nerozhodné, hraje se už od 7. směny tie-break.
Při nedostatku času mezi zápasy se doba na
vnitřní pole zkracuje na 5 min.
Systém:

Ve skupině hraje každý s každým jedno celé
utkání (pátek, sobota). V neděli 1. ze skupin
každý s každým jedno celé utkání o 1.,2.,3.
místo, 2. ze skupin každý s každým jedno celé
utkání o 4.,5.,6. místo, 3. ze skupin každý
s každým jedno utkání o 7.,8.,9. místo s hrací
dobou 70 min. + dohrávka, 4. ze skupin každý
s každým jedno utkání o 10.,11.,12. místo
s hrací dobou 70 min. + dohrávka.
Rozpis utkání:

Pátek 6.4. 2001 na Joudrs:
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17.00 Chemie – Tempo
Pátek 6.4. 2001 na Meteoru:
17.00 US – Meteor
Pátek 6.4. 2001 na Sabatu:
17.00 Krč - Sabat
sobota 7.4. 2001 na Joudrs:
09.00 Tempo – Kunovice
11.00 Joudrs – Chemie
13.00 Tempo – Joudrs
15.00 Kunovice – Chemie
17.00 Joudrs – Kunovice
sobota 7.4. 2001 na Meteoru:
09.00 Ostrava - Kladno
11.00 Kladno - US
13.00 Ostrava - Meteor
15.00 US - Ostrava
17.00 Meteor – Kladno
sobota 7.4. 2001 na Sabatu:
09.00 Plzeň - Sabat
11.00 Trutnov - Krč
13.00 Sabat - Trutnov
15.00 Krč - Plzeň
17.00 Trutnov – Plzeň
neděle 8.4. 2001 na Joudrs:
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10.00 2A – 2B
12.00 2B – 2C
14.00 2C – 2A
neděle 8.4. 2001 na Meteoru:
10.00 1A – 1B
12.00 1B – 1C
14.00 1C – 1A
neděle 8.4. 2001 na Sabatu:
09.00 3B – 3C
10.30 4C – 4A
12.00 3A – 3B
13.30 4B – 4C
15.00 3C – 3A
16.30 4A – 4B
-TK-

Mistrovství mladších žákyň 2001
S radostí Vám můžeme oznámit, že našemu oddílu bylo
přiděleno pořadatelství turnaje Mistrovství mladších žákyň
v roce 2001. Ve dnech 21.9.-23.9. 2001 tak naše hřiště v
Praze-Bohnicích vyběhnou ty nejmladší softballové naděje.
Tímto zveme i Vás na příjemný softballový víkend.
sta

17

Inzerce
Jistě všichni víte (resp. všimli jste si), že se kumbál
stále mění. A tak také jistě tušíte, co vzniká v jeho zadní
části. Rádi bychom toto místo nějak vybavili, ale není
v silách oddílu, uvolnit na tyto účely jakékoli prostředky.
Věříme, že by jsme mohli vybavit interiér věcmi, které
leckdo z nás doma skladuje a neví, co s nimi. A co by to
mohlo být? Tak namátkou: stůl, židle, police, skříňky,
matrace, svítidla, odpadkáče, televize (možná to zní
odvážně, ale video už jsme obstarali)…
Jestli nám můžete pomoct, obraďte se na nás. Díky
trenéři

Test z pravidel:
Odpovědi ANO / NE:
1.Baseballová pálka je nesprávná pálka
2.Místo chrániče krku může chytač používat drátěný chránič,
který je součástí masky.
3.Na zádech musí mít každý hráč číslo kontrastní barvy 15 cm
vysoké.
4.Běžec je aut, když přeběhne předchozího běžce, který dosud
nebyl autován.
5.Hráči mohou pod dresem používat kalhoty na
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slajdování.Pokud je nosí více než jeden hráč, musí mít
stejnou barvu a střih.
Výběr z možností:
6.Poté co nadhazovač obdrží míč od chytače, za předpokladu,
že na metách nejsou běžci, musí další nadhoz hodit do:
a)jedné minuty
b)30sekund
c)10 sekund
d)20 sekund
7.Běžec R1 a běžící pálkař jsou mezi první a druhou metou
v okamžiku,kdy polař hodí míč mimo hřiště. Běžící pálkař
získává:
a)první metu
b)druhou metu
c)třetí metu
d)domácí metu
8.Pálkař má dva dobré, za jaké situace bude automaticky
vyautován:
a)dva auty, běžec na první metě, pálkař švihne a
netrefí, chytač míč nechytí
b)jeden aut, běžec na první metě, pálkař švihne a
netrefí, chytač míč nechytí
c)jeden aut, běžec na druhé metě, chytač nechytí třetí
dobrý nadhoz
d)dva auty, běžci na první a druhé metě, pálkař švihne
a netrefí, chytač míč nechytí
Správné odpovědi:
1-Ano,2-Ano,3-Ano,4-Ano,5-Ano,6-d,7-b,8-b

připravil: Rosťa
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Termínová listina 2001
30.3.-1.4.2001 Joudrs
soustředění Junioři ČR
Brandýs n. Labem soustředění M
6.-8.4.2001
Joudrs, Meteor
Joudrs Cup
9.4.2001
???
1. zápas kadetek
16.4.2001
Joudrs
Joudrs M vs Iuridica
28.4.2001
???
1. zápas A a B
8.5.2001
Joudrs
"Exhibice"
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16.-22.7.2001 ???
20.-31.7.2001 ???
30.7.-4.8.2001 Krč
5.-8.8.2001
Joudrs
5.-13.8.2001 Předboj
8.-10.8.2001 Uherské Hradiště
10.-12.8.2001 Uherské Hradiště
14.-19.8.2001 Chomutov

Legenda:

A - ženy A
D – dorostenky

tábor – myšky
Kondiční soustředění A
ME žen
soustředění A
soustředění B+D
soustředění M
turnaj M+A
soustředění A

B – ženy B
M – muži
-TK-

Příspěvky do tohoto čísla napsali:
Daniel C. Tobola (DCT) – trenér žen B, editor; Rostislav Vedlich – trenér žen B;
Tomáš Kusý (TK) – trenér žen A; Petr Štika (PIKE) – spřízněná duše; Adam
Brothánek (AB)
Kontakt a místo, kam můžete posílat své příspěvky: Daniel C. Tobola; Eledrova
700, P8, 181 00; GSM: 0606 830 913; e-mail: Toboladan@volny.cz
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