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Stříbrná sezóna  
 
V Extralize nám k titulu scházel jen krůček 
 
Letošní sezóna byla stříbrná. A to včetně medaile 
z extraligy. Ačkoliv jsme celou sezónu suverénně 
vévodili tabulce a v základní části z dvaceti osmi 
zápasů prohráli jen dvakrát, na zlatou třešničku na 
dortu se nám ani letos dosáhnout nepodařilo. Do 
play off jsme přitom vstoupili se stoprocentním 
nasazením i touhou po vítězství, v semifinále jsme 
jasně porazili Kotlářku a podobně se vyvíjely také 
první dva zápasy finálové série. V prvním jsme 
porazili Krč 6:0, v tom druhém 9:7. Následující 
víkend ale Eagles dokázali sérii vyrovnat a 
rozhodovalo se až v pátém utkání. Poslední zápas 
sezóny se nám ale vyhrát nepodařilo, dech nám došel jen krůček od cíle a s Eagles 
jsme prohráli o jediný bod. Podobně jako v předchozích utkáních nás přitom od 
vyrovnání či vítězství dělil jediný odpal, o to víc nás letošní finálová prohra mrzí. Na 
mistrovský titul si tak budeme muset ještě rok počkat. 
 
Senzační stříbro z PVP 
 
Podobně kvalitní hru jako v extralize jsme předváděli také na srpnovém Poháru vítězů 
pohárů v italském Montegranaru. Ze skupiny jsme postoupili z druhého místa a díky 
skvělému výkonu proti holandským Gryphonům postoupili také do finále. Na další 
nizozemský tým Terrasvogels už jsme byly krátké, i tak je pro nás ale druhé místo 
obrovským úspěchem. Kromě stříbrné medaile jsme si z prestižního turnaje přivezli 
také spoustu zážitků. Kromě tradičních softballových zákroků jsme na hřišti předváděli i 
akrobatické kousky, v hlavní roli se předvedla naše první metařka Klára Patlichová, 
bývalá mistryně republiky ve sportovní gymnastice a skocích na trampolíně, která se 
místo jednoduchého sebrání míče a zašlápnutí první mety rozhodla s balónkem 
několikrát zadriblovat a na závěr metu zalehnout. Po tomto představení měla o Šajny 
velký zájem ruská gymnastická asociace (v Soči by jí totiž podobná sestava přinesla 
jisté vítězství), my ji ale samozřejmě nedali!  

 
Díky tranzitu, který jezdil, jen když se mu zachtělo, jsme prožili opravdový road trip 
v kombinaci s rallye (to když jsme vyjížděli kopce na tři pokusy, denně dofukovali 
pneumatiky nebo ho vyprošťovali z křivolakých italských uliček). Prověřili jsme i 
orientační schopnosti Jaklis, to když ji její autoposádka při cestě z cukrárny ponechala 
v divoké italské přírodě jen s iPadem v ruce. Léňa se ale ukázala jako skutečná skautka 
a v divočině si poradila, do hotelu se nakonec díky svým výborným přesvědčovacím 



 

 

schopnostem dostala díky Ježkovi. Strávili jsme si i pár dní u moře, z toho jeden spíš u 
zamračeného Balatonu, kde nás místí měli za výpravu z Jedličkova ústavu, a díky 
pohodě, která v týmu vládla, jsme si turnaj užili doslova dovolenkově. 
 
Děkujeme za podporu 
 
A v podobném duchu se nesla i celá sezóna. Spousta softballu, spousta zážitků, 
spousta legrace. I zkušení matadoři týmu (rozuměj El Capitáno Madla) hodnotí sezónu 
2013 jako jednu z nejlepších, co kdy Áčko zažilo. Velký dík patří všem, kteří šli celou 
dobu po našem boku, fandili nám, upravovali hřiště tak, aby se na něm dalo hrát, a na 
zápasech play-off vytvořili atmosféru, kterou nám může závidět celý sportovní svět. 
Díky. Moc si toho vážíme. Snad vás to s námi bude pořád stejně bavit. 
 
 

 
 



7. místo

2. místo

Eva Rychtaříková 5. místo

Slavomír Novotný

Tomáš Kusý 

Kamila Chroboková 

Iva Janoušková Reprezentace juniorek

Adéla Koldová Adamíčková Barbora

Lucie Pospěchová Klimplová Kateřina

Věra Zedníková Furková Jana

Dominika Tavernová

Barbora Adamíčková Reprezentace kadetek

Helena Novotná Furková Jana

Anna Halaburtová

Marie Zelenková

Kateřina Klimplová

Jana Furková

Lenka Richterova Joudrs Indoor Cup W2

Eva Rendlová Joudrs Cup W1

4. místo

Mistrovství světa Juniorek 2013 - 

10. místo

Mistrovství Evropy Kadetek - 2. místo

Soupiska Členové reprezentací

Pořádané akce

Soutěž

2. ČSLŽ

BÉČKO
Joudrs Indoor Cup W1

Joudrs Indoor Cup 22 W

Joudrs Cup W1

Trenéři Turnaje



Hlavním trenérem pro sezónu 2013 byla Erik 

– Eva Rychtaříková a asistoval jí Slávek 

Novotný. Původním členem Kamča 

Chroboková, která patří k těm úplně 

nejpůvodnějším hráčkám Joudrs vůbec. V 

začátcích klubu do Joudrs přišla také Helča 

Novotná, která po několikaleté pauze opět 

nastoupila na celou sezónu. Jádro týmu také 

tvořila Léňa Richterová, která zároveň 

trénuje kadetky.  Z žen A jsme na letošek 

ukořistili Majku Zelenkovou, Lucka 

Pospěchová se nevzdala softu ani při 

dojíždění ze vzdálené školy. Dalšími členy 

týmu jsou "přistěhovalci" z různých týmů, 

kteří jsou jen důkazem toho, že v Joudrs je 

prostě nejlíp (taky už za nás hrajou pěkných 

pár sezón). Jsou to Ivča Janoušková, Věrka Zedníková a Áďa Koldová. Z kadetek 

postoupily do vyšší kategorie Barča Adamíčková a Domča Tavernová (která s námi 

nemohla sezónu dohrát, ale příští rok s ní počítáme). S nimi také Anička Halaburtová, 

která teprve soft začala objevovat. Nedílnou a nepostradatelnou součástí našeho týmu 

jsou i tři hostující hráčky - druhým rokem je to Kačka Klimplová, se kterou letos z Brna 

jezdila také Janča Furková (pokud zrovna nehraje s některým z dalších asi deseti týmů, 

za které nastupuje). Ze Slovenska vážila dlouhé cesty na naše zápasy Linda Petríková. 

Během sezóny tým Ženy B podával slušné výkony. Na nadhozu zářily Kamča a Věrka, 

zaházela si i Janča a v nejnutnějších chvílích nastoupila i Helča. Ráda bych vyzdvihla 

výkony několika hráček, které zazářily i v celkovém souhrnu druhé ligy: Majka 

Zelenková stáhla 37 bodů – nejvíc ze všech druholigových pálkařek; Helča Novotná je 

na třetím místě v počtu doběhů (38), Kamča Chroboková je úspěšná v polařských 

statistikách, drží dvě druhá místa. 

Hráli jsme skvělé zápasy i slabé 

zápasy. Cílem pro nás byl postup do 

play-off. Náš tým byl ale 

poznamenán především ke konci 

sezóny nedostatečnou docházkou na 

zápasy. Vzhledem k nemocem, 

pracovním a jiným povinnostem jsme 

do play-off proklouzli těsně a to za 

významné podpory Petry Křiklánové 

z A-týmu a za občasného doplnění Evou Rendlovou a některými kadetkami, zahrála si 

dokonce i Erik. V play-off jsme nestačili na silné Tempo a nevybojovali si letos finále. 

Věřím ale, že tento rok byl přínosný jak pro hráčky, které softem vyplňují volné chvíle, 

tak pro ty, které jsou na své cestě k softballovému vrcholu. Děkujeme trenérům za péči 

a klubu a fanouškům za podporu. 



 

 

 



3. a 9. místo

1. místo

Eva Rendlová 1. a 11. místo

Lenka Richterová 2. a 3. místo

Adéla Plavcová 1. místo

Tomáš Kusý 2. místo

4. místo

1. místo

2. místo

Tereza Burešová 12. místo

Julie Coufalová 2. místo

Marie Fragnerová 1. místo

Kristýna Gottvaldová 2. místo

Marie Halaburtová 1. místo

Lucie Hudíková 2. místo

Anna Koděrová 4. místo

Viola Komedová Finálový turnaj Ex. juniorek - Kunovice 4. místo

Jana Koťarová 4. místo

Kateřina Lobo

Pavlína Menčíková 

Veronika Pohlová 

Michaela Poláková

Adéla Poživilová

Veronika Puciowová Reprezentace kadetek

Karolína Rothová Coufalová Julie 

Jana Růžičková Halaburtová Marie

Kateřina Růžičková Menčíková Pavlína 

Nikola Rýdlová Poláková Michaela 

Aneta Šimůnková Burešová Tereza

Aneta Tučková Lobo Kateřina

Pohlová Veronika

Puciowová Veronika

Joudrs Indoor Cup 16 W1

Joudrs Indoor Cup 16 W2

Joudrs Indoor Cup 22

Pražská Páteční Liga

Kvalifikace o Extraligu kadetek

Finálový turnaj Extraligy kadetek

Den pro seniory - výpomoc

Tereza Procházková Mistrovství Evropy žen - výpomoc

Zuzana Pičmanová Podzimní Joudrs Cup MIX 16

Kristýna Kaufmannová Harfandění - prezentace klubu v obchodním centru Harfa

Nováčci

Soupiska

Členové reprezentací

Pořádané akce

užší výběr

Mistrovství Evropy 

Kadetek - 

2. místo

Joudrs Cup W1širší výběr

4. místo

OPEN MČR 19  - Praha Krč

Extraliga juniorek

Extraliga kadetek

2. místo

Soutěže

PONY Krčanda

Páteční pražská liga

KADETKY
Joudrs Indoor Cup 16 W1

Joudrs Indoor Cup 16 W2

Joudrs Indoor Cup 22 W

Páteční Pražská Liga

Trenéři Turnaje

1. místo, 3. místo

Kvalifikace o Ex. kadetek - JC 16 W

1. kolo Extraligy kadetek - Praha Řepy

2. kolo Extraligy kadetek - Ostrava

3. kolo Extraligy kadetek - Ledenice

4. kolo Extraligy kadetek - Praha Řepy

Zahraniční turnaj Sala Baganza

Zahraniční turnaj Hamburk

Podzimní Joudrs Cup 16 MIX

Finálový turnaj Extraligy kadetek - Joudrs

1. kolo Extraligy juniorek - Praha Krč

2. kolo Extraligy juniorek - Ostrava



Tým kadetek letos čítal 21 hráček převážně ročníků 

1997 a 1998 a vedly ho trenérsky Eva Rendlová, 

Lenka Richterová a Áďa Plavcová. S týmem jsme 

hrály 2 soutěže - Extraligu kadetek a společně s 

hostujícími hráčkami za Dvora Králové Extraligu 

Juniorek do 22 let. V obou soutěžích jsme měly za 

cíl probojovat se až do finále a poprat se o zlatou 

medaili.  

 

Už v průběhu zimy zkušenější hráčky a hráčky, 

které chtějí trénovat více, dostaly nabídku vstoupit 

do tzv. Joudrs Centra Mládeže (JCM), které jim 

poskytovalo více příležitostí pro jejich dovednostní a 

herní rozvoj. Pořádali jsme pro ně soustředění navíc 

a nabízeli jim v průměru 2 - 3 herní příležitosti v měsíci. Jestli se touto cestou hráčky 

vydají, bylo čistě jejich volbou. 

 

V našem týmu jsme věnovali speciální péči kečrům a nadhazovačkám. O 

nadhazovačky se nám pečlivě staral Tomáš Kusý, společně s Lenkou a Áďou, na 

speciálních nadhazovacích kempech, které se konaly přibližně jednou za tři týdny. 

Kečrové trénovali své dovednosti hlavně v zimě a to 2x týdně na speciálních 

trénincích.  

 

Dobrou přípravu na těchto dvou speciálních postech podpořenou kvalitním útokem 

jsme zúročily hned na prvním turnaji, kterým byla kvalifikace o Extraligu kadetek. 

V mrazivém počasí jsme turnaj vyhrály a tak jsme měly jistotu účasti na podzimním 

finálovém turnaji.  

 

Vrcholem první poloviny sezóny bylo Mistrovství ČR do 19 let, kam jsme se vypravily 

s týmem složeným z našich a Dvorských kadetek, které u nás hostovaly. Turnaj se 

nám náramně vydařil a jako klíčový se ukázal hned první zápas ve skupině proti 

Eagles, který se nám podařilo těsně vyhrát. Pak už nás nic nezastavilo a suverénně 

jsme si dokráčely pro zlaté medaile. 

 

Každoročně se snažíme 

vycestovat alespoň na jeden 

zahraniční turnaj, abychom 

získávaly zkušenosti při 

konfrontaci se zahraničními 

týmy. V posledních letech 

jsme si oblíbily turnaj v 

italské Sala Baganze a 

zúčastnily jsme se již 2 

ročníků. Při naší premiérové 

účasti jsme vybojovaly 3. 



místo v konkurenci šesti týmů, letos se nám dokonce povedlo umístění ještě o jednu 

příčku vylepšit a obsadily jsme krásné 2. místo. 

 

Čtyři z našich hráček si letos svými výkony řekly o 

nominaci do reprezentace kadetek, jejíž příprava 

letos vyvrcholila Mistrovstvím Evropy v Ostravě. 

Mladému týmu se podařilo vybojovat krásné 

stříbrné medaile a dokonce naše Pajky Menčíková 

byla vyhlášena nejlepší nadhazovačkou Mistrovství 

Evropy!  

 

O letních prázdninách jsme jako ostatně každý rok pořádaly 5-tidenní spací 

soustředění ve Svoboda parku. Kromě trénování jsme si užily i jiné aktivity, jako je 

hraní beach volejbalu, návštěva bazénu, bobové dráhy nebo kina. Vždycky si užijeme 

spoustu srandy a také odvedeme spoustu práce.  

 

Veškeré naše letošní softbalové snažení bylo namířeno směrem k Mistrovství ČR 

kadetek, které jsme pořádali v našem areálu na konci září. Na turnaji jsme chtěly 

uspět, za což jsme považovaly dostat se do finále proti Dvoru Králové a tak alespoň o 

jednu příčku vylepšit naše loňské umístění z Ostravy. Ještě před vypuknutím naší 

části turnaje jsme se sešly u Evy doma a užily si palačinkovou párty, abychom do 

turnaje vstoupily dobře naladěny. To se podařilo, forma se také dostavila a tak pro 

nás splnění našeho cíle nebylo žádným problémem. Překvapení v podobě porážky 

Dvora se ale nekonalo, i když na náš výkon ve finále jsme patřičně hrdé, a tak jsme 

na závěr byly ověnčeny stříbrnými medailemi. 

 

Pro naše hráčky bylo vrcholem letošní sezóny 

MČR kadetek a tak jsme v sobě bohužel už 

těžko nacházely sílu po náročné sezóně ještě 

v půlce října zabojovat i na Finálovém turnaji 

juniorské extraligy v Kunovicích, na který jsme 

se kvalifikovaly ze čtvrtého místa. Nepodařilo 

se nám porazit Storms v semifinále a nakonec 

ani Kotlářku v boji o 3. místo a tak na nás 

zbyla pouze „brambora“.  



Pro letošní sezónu jsme měly v rukávu ještě jeden trumf, kterým byl posezónní turnaj 

v německém Hamburku pro hráčky do 17 let. Ten jsme pojaly i jako výlet a vyrazily 

do Hamburku o den a půl dříve. Strávily jsme noc v rodinách německých soupeřek, 

prohlédly si město a samozřejmě dostaly prostor i nákupy. V pátek odpoledne jsme 

se předvedly na týmovém tréninku a turnaj mohl začít. Naši spanilou jízdu turnajem 

pokazily jen holandské Alcmaria Victrix, ale porážku jsme jim i s úroky vrátily ve finále 

a zaslouženě jsme z Hamburku odjížděly s trofejí nejvyšší a k tomu ještě se Pajky 

Menčíková mohla za svůj výkon na prkně pyšnit oceněním MVP turnaje. 

 

Pro příští sezónu tým kadetek čeká několik zásadních změn – zkušené hráčky ročníku 

1997 odejdou do Béčka a naopak z žákyní přichází 13 mladých talentů. Tým kadetek 

bude tedy čítat 28 hráček! Áďa Plavcová se bohužel rozhodla náš trenérský tým 

opustit a místo ní, doufejme, se k trénování kadetek odhodlají jiní. Přáli bychom si, 

abychom příští sezónu zvládly minimálně stejně dobře, jako tu letošní a užily si u ní 

co nejvíce zábavy. 

 

 



Joudrs Indoor Cup 16 W1 7. místo

Joudrs Indoor Cup 16 W1 4. místo

Tomáš Jonke 1. kolo 3. ligy kadetů Opava 5. místo

Karin Štefková 2. kolo 3. ligy kadetů Kunovice 1. místo

Zdeněk Mach 3. kolo 3. ligy kadetů Plzeň 3. místo

4. kolo 3. ligy kadetů Joudrs Cup 16 M 3. místo

5. kolo 3. ligy kadetů Ostrov nad Ohří 1. místo

3. místo

Tomáš Beňo

Tomáš Dohnal

Josef Fajt

Petr Franců Pražský přebor kadetů 2. místo

Adam Frolík 3. liga kadetů 2. místo

Martin Hrodek

Cyril Janeček

Matěj Knetl

Michal Mach

Tomáš Mach

David Miller

Roman Pištora Podzimní Joudrs Cup 16 MIX

Jiří Pokorný

Dominik Stratil

Ota Svatoš

Otto Šleger

4. kolo 3. ligy kadetů Joudrs Cup 16 M

Soupiska

Soutěže

Pořádané akce

KADETI
Trenéři Turnaje

Podzimní Joudrs Cup 16 MIX



Kadetský tým je v našem klubu jednou z 

novinek. První generace borců, kteří již brzy 

budou postrachem extraligy mužů, se 

trenérsky ujal Tomáš Jonke a asistují mu 

Karin Štefková a Zdeněk Mach. 

 

První tréninky na podzim byly poněkud kruté. 

Trénink se čtyřmi hráči nebyl vůbec výjimkou, 

což se při celkovém počtu 5 dalo očekávat. 

Díky iniciativě kluků, kteří tak dlouho 

otravovali své spolužáky, kamarády i děti na 

ulici, jsme šli do zimní části sezóny s devíti 

hráči. To už bylo veselejší, ale zdaleka ne veselé. Díky snaživým žákům jsme mohli 

odehrát zimní turnaje, což byla skvělá příležitost poprvé okusit chuť softballu. Naše 

situace se postupně začala zlepšovat a do sezóny už jsme šli s příznivým počtem 

dvanácti hráčů. I díky dobrým výsledkům, ke kterým se dostaneme, jsme vyšplhali 

na konečný počet šestnácti hráčů a dnes si můžeme bez jakýchkoliv pochyb říkat 

tým. 

 

Teď něco ke hře. 

 

V kategorii kadetů se hrají celkem tři celostátní ligy: Extraliga kadetů, druhá a třetí 

liga kadetů. Kvalifikační turnaj, na kterém byly týmy rozřazeny do uvedených tří 

soutěží, byl pro naše chlapce skutečným křtem ohněm. Ve čtyřech zápasech 

(prvních, ke kterým kdy nastoupili) dostali nováčci na frak a bez jediné výhry 

v turnaji si vysloužili účast ve třetí lize. Brzy však dokázali, že se jedná o dynamický 

tým plný chuti a zápalu pro společnou věc!  

 

V prvním turnaji zmíněné ligy skončili na posledním pátém místě, ale poté začali 

dokazovat, že tempo jejich zlepšování je skvělé. Ve zbývajících 4 turnajích ani 

jednou nespadli pod stupně vítězů a dvěma prvními a dvěma třetími místy se 

zařadili mezi favority celé soutěže. Konečné druhé místo je slibným výsledkem pro 

další sezóny. 

 



Vedle třetí ligy kadeti pravidelně nastupovali i v pražském přeboru (se středočeskou 

účastí), kde skončili také na druhém místě. Zkrátka a dobře tým, který o sobě dá již 

brzy vědět… 

 

Musím řici, že máme tým plný snaživých kluků, kteří si náš krásný sport opravdu 

zamilovali. Je potřeba jim poděkovat, za to, jak zodpovědně se k celé sezoně 

postavili. Dále bych chtěl poděkovat žákům, kteří nám pomáhali v době, kdy nás 

nebylo mnoho a i pak byli platnými členy týmu. Jen díky týmové práci se náš tým 

vypracoval k dobrým výsledkům a všichni věříme, že jim vzrůstající tendence vydrží i 

do dalších sezon. 

 



2. a 5. místo

2. a 6. místo

Petr Pospěch 2. a 7. místo

Renata Poláková 3. místo

Kateřina Růžičková Halová Krčanda 1. místo

Jiří Růžička 1. kolo Extraligy žákyní - Praha Joudrs 1. a 8. místo

Jiří Hudík 1. a 7. místo

4. kolo Extraligy žákyní - Trutnov 2. a 8. místo

5. kolo Extraligy žákyní - Praha SaBaT 2. a 6. místo

Finálový turnaj Extraligy žákyní - Praha Krč 1. místo

Šárka Antošová Zahraniční turnaj Sala Baganza 2. místo

Giulia Anna Auricchio 1. a 5. místo

Nikola Brdková

Anna Dušková

Barbora Ferencová

Kamila Foltýnová

Tereza Fremundová

Anna Fröhlichová Little League Praha

Kristýna Gemelová Brdková Nikola

Eliška Gottwaldová Jašková Eliška

Klára Hudíková Kostinová Štěpánka

Michaela Jakschová Kubešová Pavlína

Eliška Jašková Růžičková Kateřina

Anežka Kelly Šimůnková Adéla

Barbora Klečková Šmejkalová Tereza

Štěpánka Kostinová

Milana Kovářová Czech Stars

Kristýna Křičková Klára Pospěchová

Pavlína Kubešová

Gabriela Michálková

Anna Mikeštíková

Michaela Otáhalová

Barbora Petrželková Joudrs Indoor Cup 13 - 3 turnaje

Klára Pospěchová Pražská Pateční Liga žákyní - 5 turnajů

Kateřina Růžičková Joudrs Cup 13 W

Eva Staňková Podzimní Joudrs Cup 13 MIX

Alžběta Šimotová Závěrečný turnaj Pražského přeboru žákyní - LL Prague

Adéla Šimůnková

Tereza Šmejkalová

Ema Vodičková Extraliga žákyní 1. a 7. místo

Sára Zachová Pražský přebor žákyní 1. a 5. místo

Anna Zoulová Páteční pražská liga 2. a 3. místo

ŽÁKYNĚ
Joudrs Indoor Cup 13 W1

Joudrs Indoor Cup 13 W2

Joudrs Indoor Cup 13 W3

Joudrs Indoor Cup 16 W2

Trenéři Turnaje

Soutěže

2. kolo Extraligy žákyní - Praha Řepy

Soupiska

Členové reprezentací

Pořádané akce

Joudrs Cup 13 MIX

EMEA Regional Tournament - 

2. místo

M. Romeo Youth Trophy - 2. místo



Nejúspěšnější sezóna v historii týmu 

Do sezóny 2013 jsme vstoupili s 26 hráčkami, z nichž většina měla 

za sebou odehraný alespoň 1 rok. Kádr jsme tedy měli dostatečně 

široký a tak jsme mohli hrát se dvěma týmy. A to i díky 

realizačnímu týmu, který byl rovněž dostatečně početný (koučové 

Petr Pospěch, Renata Poláková, Kačka a Jirka Růžičkovi a Jirka 

Hudík coby kondiční trenér) a stabilizovaný, a tak jsme mohli směle 

pomýšlet na slušné vyhlídky. Co se výsledků samotných týká, 

hlavním cílem bylo postoupit na MČR do finále a pokusit se 

vybojovat zlatou medaili, což po bronzu z předešlého roku nebylo 

nereálné. Ale žádný dobrý výsledek se neurodí bez tréninkové 

dřiny, neustálého pilování a drilování všech softbalových dovedností 

a snahou zlepšit se po všech stránkách.  

V zimní části roku jsme tedy poctivě dřeli na kondici a zpříjemňovali si tréninky halovými turnaji. 

Uspořádali jsme 5 turnajů Páteční pražské ligy žákyní a 3 víkendové turnaje. Všechny zimní akce 

naší kategorie hrají společně týmy dívek a chlapců, takže o to větší byla konkurence i úroveň 

zápasů.  Našemu Áčku se podařilo na všech turnajích vždy postoupit do finále, zlatou medaili 

jsme však vybojovali až na Krčandě.  

Také děvčata zařazená do B týmu se mohla pochlubit slušnými výsledky a především snahou 

bojovat, což bylo vidět zvláště v soubojích s kluky z Joudrs . Nejcennějším zimním úspěchem 

však byla bronzová medaile, kterou jsme vyválčili o věkovou kategorii výše v těžké konkurenci 

starších týmů, na kadetském Joudrs Cupu 16. Náš památečný duel s nedávno vzniklým 

chlapeckým týmem kadetů Joudrs o 3. místo patří k nejhezčím a nejdramatičtějším vůbec. 

Klubovražedný souboj jsme i přes velmi nepříznivý stav dokázali velkou vůlí po vítězství nakonec 

v dohrávce o bod zvrátit ve svůj prospěch. Byl to dobrý signál o stavu našeho týmu pro 

nadcházející měsíce. A to jsme netušili, že podobně dramatická utkání zažijeme velmi často i ve 

venkovní sezóně.  

Tu jsme tradičně začali domácím 

Joudrs Cupem, na který opět 

zavítala jak ruská Moskovia, tak 

především naši přátelé z italské Sala 

Baganzy. S tou se hned na úvod 

střetlo naše Áčko a po ne příliš 

vydařeném průběhu prohrálo. Byla 

to však jeho jediná prohra na 

turnaji. Ze skupiny jsme díky 

infarktovému závěru přešli do play-

off přes Trutnov a v semifinále 

zdolali i „neporazitelného“ favorita Extraligy posledních let, Dvůr Králové n. L. V krásném finále 

jsme pak oplatili Italkám porážku a poprvé slavili extraligové turnajové zlato! Nebylo co víc si 

přát: super hra týmu, výborný výsledek na nejsilněji obsazeném žákyňském turnaji v ČR, navíc 

se zahraniční účastí, i skvělá podpora domácích diváků. A také prohlubování přátelství 

s italským týmem tradičně završené společným večerem s občerstvením, které připravili rodiče 

našich hráček: byly to opravdu lukulské hody!  

Co se Extraligy týká, je potřeba zmínit dvě důležité okolnosti: pro tuto sezónu jsme stanovili 

strategii mít díky zkušenějším hráčkám silnější Áčko a do Béčka zařadit především služebně 

mladší či méně zkušené hráčky. A pak jsme museli vyřešit situaci s oddělenými soupiskami: obě 



naše družstva hrála v jedné soutěži a nemohla si vzájemně půjčovat hráčky, hrozilo tedy, že se 

může reálně stát, že díky školním akcím či nemocem nedáme dohromady ten či onen tým (a 

opravdu se to i stalo na turnaji v Trutnově). Z tohoto důvodu jsme nahostovali 6 děvčat z týmu 

Tempo Praha (které extraligu žákyní nehrálo), vždy po 3 do každého našeho týmu, a bylo to, 

jak se ukázalo, posílení po všech stránkách. 

V podobném duchu jako úvodní extraligový, se nesly i další turnaje. Na Werichiádě prošlo Áčko 

do finále přes Trutnov až po 5. prodloužení, a opět v boji o zlato pokořilo Dvůr Králové. Béčko 

se srdnatě bilo a získávalo zkušenosti. Do Mladých Buků jsme odjeli opět natěšeni, ale díky 

nepřetržitému dešti musel být turnaj po úvodních zápasech zrušen, i když se pořadatelé snažili, 

seč mohli. A to jsme netušili, že jsme svědky počínajících povodní, které zaplavily celou 

republiku. My naštěstí stačili před velkou vodou ujet… Další kolo extraligy v nedalekém Trutnově 

už povodně neohrozily, zato byla ohrožena účast našeho Béčka. I když nám vypomohla děvčata 

z T ballu, přesto jsme tým podle regulí soutěžního řádu dohromady nedali, a aby vůbec Béčko 

mohlo hrát, musela za něj nastoupit hráčka Áčka a tak se výsledky B – týmu do celkové tabulky 

nepočítaly. Áčko se opět probojovalo bez problémů do semifinále, kde už potřetí za sebou 

porazilo obávaný Dvůr. Ve finále sice nestačilo na domácí Trutnov, ale domů jsme odjížděli opět 

s finálovou účastí.  

Také jsme se před začátkem venkovní sezóny rozhodli zúčastnit se amerického projektu Little 

League, který je takovým velkým celosvětovým turnajem. Nejdříve je potřeba odehrát a vyhrát 

oblastní kvalifikaci (Česko je rozděleno do 4 oblastí). Pak je potřeba vyhrát národní kvalifikaci a 

poté se pokusit zvítězit na evropsko – africké kvalifikaci, aby vás pořadatelé zadarmo pozvali na 

světové finále do USA, což byla naše hlavní motivace. Oblastní kvalifikace se oba naše týmy 

zúčastnily v rámci Pražského přeboru a našemu Áčku se jej v konkurenci 6 týmů podařilo 

vyhrát. Měli jsme tak právo sestavit výběr naší oblasti zahrnující Prahu a Severní Čechy.  

Protože se projektu nezúčastnila jiná česká oblast, mohli jsme rovnou vyrazit na evropskou 

kvalifikaci do Itálie. Ještě před tím družstvo složené z hráček všech týmů naší oblasti 

absolvovalo 2 přípravné turnaje starších věkových kategorií: silnou mezinárodní kadetskou 

Krčandu a 3. kolo II. ligy kadetek. I když obě akce sloužili především k testování hráček a 

sehrávání se, zároveň jsme předvedli i slušné výkony. Nakonec se do Itálie vykrystalizoval tým, 

jehož základ tvořilo 7 děvčat z Joudrs a hlavním koučem jsem se stal já.  

S pomocí kolegů Petra “Médi“ Čermáka z Eagles Praha a Milana „Chucka“ Waltera ze ZŠJW 

Storms Řepy jsme po závěrečném soustředění vyrazili do italského Carrono Pertusella pokusit se 

probojovat do USA. Čekaly nás 2 týmy Italek, tým Němek složený z Američanek, dcer vojáků 

z místní americké základny, a obávaný tým z Holandska. Po dramatickém průběhu turnaje, 



který připomínal houpačku, jsme se nakonec probili do finále. Proti domácímu týmu Lombardie 

jsme bojovali jako lvice, ale nakonec jsme skončili před branami vysněné cesty do Ameriky. 

Přesto je potřeba všem děvčatům našeho klubu, které v tomto mezinárodním projektu 

reprezentovaly Česko, poděkovat za výborně odvedenou práci nejen na závěrečném turnaji, ale 

po celé ty 4 měsíce příprav: Niki Brdkové, Elišce Jaškové, Štěpánce Kostinové, Páje Kubešové, 

Kačce Růžičkové, Ádě Šimůnkové a Terce Šmejkalové. 

Téměř vzápětí odjel výběr našeho týmu za našimi kamarádkami na turnaj do italské Sala 

Baganzy, opět s cíli nejvyššími. I zde jsme se probojovali až do finále, ve kterém jsme se opět 

potkali s domácí Salou. Po skvěle rozjetém začátku nám však vidina vítězství začala svazovat 

ruce, a když ani kouč (tedy já) takticky nezvládl závěr, nakonec nám italští přátelé uštědřili 

vendettu za náš Joudrs Cup. I přes to však budeme opět moc vzpomínat na báječně prožitý 

italský týden. Jen Giuli bude mít i horší vzpomínku, a to na poslední noc strávenou v nemocnici 

a zlomeninu nosu, kterou nechtěně zavinil místní dobrovolník při slavnostním vyhlášení, když 

jsme běželi z pódia s pohárem za 2. místo. Subtilní Giuli toho asi 3x těžšího chlapa složila k zemi 

regulérní hlavičkou… 

Týdenní soustředění v závěru prázdnin i následný poslední extraligový turnaj se již nesly 

v duchu vrcholu sezóny, blížícího se extraligového finálového turnaje, tedy Mistrovství ČR 

(MČR). Ještě před tím obohatila klubové úspěchy Klárka Pospěchová, která v dresu české 

žákyňské reprezentace přispěla k zisku cenné stříbrné medaile na Mistrovství Evropy žákyní 

známém jako EMRYT.  

V posledním extraligovém kole na 

SaBaTu jsme chtěli Áčko 

především udržet na celkovém 1. 

místě v základní tabulce a být tak 

jako nejlepší tým po základní části 

nasazen rovnou do semifinále 

MČR. To se nám nakonec 

podařilo, i když jsme na úvod 

prohráli s Eagles a ve finále 

s Dvorem. Na děvčatech se už 

začínala projevovat únava po 

náročné sezóně. Zato Béčko 

předvedlo výborný výkon a 

odehrálo svůj nejlepší turnaj roku.  

Do MČR jsme šli s cíli nejvyššími. Tým byl složen z těch nejzkušenějších a cesta do finále 

neměla být příliš obtížná. Na úvod nás však čekalo velké vystřízlivění, nestačili jsme, stejně jako 

v posledním turnaji, na domácí Eagles a v krčském areálu zaznamenali nečekanou a vysokou 

prohru. Naštěstí se koučům a především děvčatům samotným podařilo do dalšího zápasu 

pořádně namotivovat (moc se při tom osvědčila hra „Šly 3 opice do porodnice“) a najednou 

jsme byli úplně jiný tým. Soupeřům jsme tentokráte nadělili my a tak se šlo do rozhodujícího 

zápasu. V něm jsme vždy museli dotahovat, což se nám naštěstí vždy podařilo. Vítězný bod 

stáhla Áďa během z 2. mety po dlouhém hitu Klárky P. v samotné dohrávce zápasu na 2 auty. 

Radost byla veliká, tak těžký souboj totiž nikdo neočekával a stačilo málo a do finále jsme 

nepostoupili.  

Ve finále nás již čekal Trutnov, který překvapivě a rovněž až po 3 zápasech udolal držitele 

posledních 4 mistrovských titulů Dvůr Králové. Souboje s trutnovskými byly během roku vždy 

napínavé, vyhecované a dramatické až do posledního autu. Nejinak tomu bylo i v zápase 



nejdůležitějším. Opět jsme museli dotahovat, navíc jsem byl ve 2. směně vyloučen a mohl tak 

zápas pozorovat jen jako divák ze vzdálené baseballové tribuny. A viděl jsem úžasné věci. Jirku 

Růžičku koučujícího na 1. metě naštěstí doplnila Renata a jako kouč na 3. metě mě skvěle 

zastoupila. Naše děvčata makala jak o život. Najednou jsme tvrdě pálili, nedělali příliš chyb 

v poli a eliminovali tlak soupeře. Skvěle házela Eliška Jašková, po právu vyhlášená nejlepší 

nadhazovačkou turnaje. Vedení soupeře se nám podařilo vždy dorovnat a tak rozhodovalo 

prodloužení. V něm nám soupeř odskočil o 2 body a nevypadalo to pro nás dobře. V tu chvíli 

naše holky opět zabraly a soupeře drtily neskutečným tlakem. Opět jsme při 1 autu srovnali a to 

naopak Trutnov cítil, že mu utkání protéká mezi prsty. Daří se nám obsadit 2. a 3. metu, Elišce 

se první Jirkův tossovaný „nadhoz“ nelíbí. Drama vrcholí, napětí by se dalo krájet. Bum, na 

druhý Jirkův pokus Eliškou odpálený míč končí na trávě a to už všichni ví, že Mistrem ČR se 

stane náš tým. Dobíháme 2 body a pak vypuká bouřlivá oslava titulu. Podařilo se, už jsme 

mysleli, že sezóna bude ve znamení „jen“ stříbra. Ale my vybojovali vytoužené zlato, o to 

cennější, že se po 4 letech dominance dvorských sešla na závěrečném a nejdůležitějším turnaji 

roku opravdu silná a vyrovnaná a především nejkvalitnější konkurence posledních let. Vždyť na 

zlato měl kvality kterýkoli ze semifinalistů.  

Bylo to nádherný turnaj a nejlepší zápas, který jsem za 5letou historii týmu zažil. Nejen kvůli 

tomu titulu, ale díky všemu, co mu předcházelo a především tím, jak jsme jej odehráli. Vždy, 

když mám chmury, pustím si to krásné video, které nám z MČR vytvořili Helča se Slávkem. I vy 

se na něj můžete podívat na klubovém webu v sekci žákyní . 

Oslavy titulu nebraly konce, tu největší jsme uspořádali v našem clubhousu. Poslední turnaj 

sezóny, říjnový domácí Joudrs Cup 13 MIX, už byl jen takovou pověstnou třešničkou na dortu 

(Áčko jej opět vyhrálo). A pak už nastalo jen loučení s děvčaty přecházejícími do týmu kadetek. 

Odešly nám tak téměř všechny Mistryně, ale my opět zamakáme, abychom je v nadcházející 

sezóně napodobili. Minimálně, co se hráčských dovedností týče! A třeba pak i překonáme 

sezónu snů, tu nejúspěšnější v dosavadní historii týmu žákyní…  

 

 

 



 



7. místo

8. místo

Petr Pospěch 9. místo

Ondřej Stroner 8. místo

Josef Šulc 7. místo

Lenka Cahová 2. místo

Vladislav Boháček 3. místo

Podzimní Joudrs Cup 13 MIX 6. a 8. místo

Podzimní Joudrs Cup 10 MIX 5. místo

7. místo

Gaura Dominik

Jelínek Josef

Kocerba Adam

Ullmann Filip Páteční pražská liga 4. místo

Míchal Marek 2. liga žáků 2. místo

Műller Kryštof

Nekola Petr

Němec David

Pěnička Ondřej

Polák Vojtěch

Průšek Filip 4. kolo 2. ligy žáků Joudrs Cup 13 M

Šmejkal Radek

Šulc Jakub

Vavrečka Adam

Zoula Miloslav

Soupiska

Soutěže

Pořádané akce

ŽÁCI
Trenéři Turnaje

Podzimní Joudrs Cup 16 MIX

Joudrs Indoor Cup 13 MIX 1

Joudrs Indoor Cup 13 MIX 2

Joudrs Indoor Cup 13 MIX 3

1. kolo ligy žáků - Most

3. kolo ligy žáků - Kunovice

4. kolo ligy žáků - Praha Joudrs

5. kolo ligy žáků - Havlíčkův Brod



V roce 2013 začal tým žáků svoji první venkovní sezónu, 

ta začala rozřazovacím turnajem v Havlíčkově brodě. Jak 

se předpokládalo, i když se kluci snažili ze všech sil, 

skončili v druhé lize a nakonec jsme byli i rádi. První 

oficiální kolo druhé ligy žáků se konalo v Mostě a tým 

žáků se na něm umístil na posledním místě. Parta se 

tvořila celkem rychle a tak ve třetím kole (druhé se 

neodehrálo kvůli dešti) v Kunovicích jsme už předváděli 

hezký softball a mohli se spolehnout na týmového ducha. 

Z Kunovic jsme přivezli i naše první vítězství, a to nad 

Duhovkou Břeclav B. Na turnaji jsme sice skončili opět 

poslední, ale jen díky horšímu skóre.  

Pak se sezóna odmlčela letními prázdninami, ale tým žáků nezahálel a dal si dvě 

soustředění. První bylo na začátku července, a druhé, výjezdní, bylo na začátku srpna 

v Ledenicích. Bylo vidět, že soustředění a kempy, kterých se kluci účastnili, jim velmi 

pomohly. Na čtvrtém turnaji, který jsme zároveň i pořádali, se umístili na krásném 

druhém místě a jen o kousek jim uniklo místo první.  

Na posledním turnaji, který byl opět v Havlíčkově 

brodě, jsme již byli v roli favoritů, bohužel nám 

finále uniklo, ale chuť jsme si spravili v boji o třetí 

místo, které jsme nakonec urvali a zakončili tak 

sezónu na krásném druhém místě v druhé lize. 

Klukům jsme předali medaile a mohli se účastnit 

posledních venkovních aktivit. Ty byly dvě. První 

jsme absolvovali ještě na konci září a to byl Joudrs 

CUP MIX 13, do kterého jsme nominovali už 2 klučičí 

týmy obohacené o nováčky, kteří přišli v září do našeho týmu. V tomto turnaji se náš A 

tým umístil na 4. a náš B tým na 8. místě. Na podzimním kadetském Joudrs Cupu MIX 

16 náš A tým skončil sedmý. 

Trenérské složení: 

Sezónu s kluky začal Petr Pospěch, který jim dal pevné základy a vypiplal tak první 

generaci klučičího týmu. Petrovi občas vypomáhal Vláďa „Bohi“ Boháček.  V květnu tým 

přebral jako hlavní trenér Ondra Stroner a jako asistent Pepa Šulc. Po turnaji 

v Kunovicích se k týmu jako asistentka přidala i Lenka Cahová a naše trenérské 

kvarteto doplnila letos v září Iva Menšíková.  



3. a 5. místo

5. a 6. místo

Jiří Hudík 4. a 5. místo

Antonín Chaloupka 3. a 4. místo

David Brdek 3. místo

Klára Hudíková 1. turnaj T2L – Chomutov 5. a 4. místo

Lucie Hudíková 6. a 4. místo

Lukáš Rosůlek 4. a 7. místo

Jitka Chaloupková 6. a 4. místo

Adéla Chaloupková 3. a 4. místo

4. a 2. místo

3. a 4. místo

Ondřej Auermuller

Vojtěch Beneš

Berenika Biskupová

Marek Buršík

Filip Caha

Adam Cyprian

Lukáš Čáslavský

Karolína Domesová Joudrs Indoor Cup 10 MIX 1 - 4

Tereza Haspeklová Joudrs Cup 10 Mix

Lukáš Honar 3.turnaj T2L – Joudrs Praha

Amálie Chaloupková Přátelské utkání s Berounem

Anna Chalupecká

Lukáš Jakeš

Michaela Jakešová

Nela Janáčková

Vojtěch Knetl

Barbora Kudynová

Matyáš Machek

Anna Michalcová

Martin Mikeštík

Tereza Pechalová

Martina Šebestová

Barbora Šedová

Ondřej Šimůnek

Radek Šmejkal

Ondřej Tvrdek

Eliška Valešová

Adam Vavrečka

Vít Vavrečka

Hana Vazačová

Vojtěch Veselský

Jonáš Vilímovský

Sára von Tsurikov

Tomáš Zahradníček

Přátelská utkání Most 

2.turnaj T2L – Pardubice

3.turnaj T2L – Joudrs Praha 

4.turnaj T2L – Třebíč

5.turnaj T2L – Kladno 

T - BALL
Joudrs Indoor Cup 10 MIX 1

Joudrs Indoor Cup 10 MIX 2

Joudrs Indoor Cup 10 MIX 3

Joudrs Indoor Cup 10 MIX 4

Trenéři Turnaje

Soupiska

Pořádané akce

Přátelská utkání s Berounem – Joudrs

2. t - ballová liga - tým A

2. místo 3. místo

Soutěže

2. t - ballová liga - tým B

6.turnaj T2L  - Ledenice 

Přátelská utkání - Chomutov 



Tým T-ballu vznikl v našem klubu v září roku 

2012, má za sebou tedy svoji první sezónu. Tým 

měl 28 hráčů – chlapců a dívek ve věku 6 - 10 

let, kteří byli spravedlivě rozděleni do dvou 

družstev  - Joudrs A a Joudrs B. Trenérem obou 

týmů byl Jirka Hudík, později se k němu přidali 

další rodiče a pomocníci, které bavilo se na 

trénování dětí podílet – Tonda Chaloupka a David 

Brdek. 

 

Oba týmy trénovaly společně a během zimy se účastnily jednodenních halových turnajů 

Joudrs Indoor Cup 10. Zimní příprava směřovala k tomu, aby oba týmy na jaře 2013 

mohly hrát II. t-ballovou ligu. Velký počet dětí v obou týmech jsme vyřešili nákupem 

vlastního „Joudrsbusu“, se kterým jsme sjezdili celou republiku.  

 

Děti postupně získávaly zkušenosti a v každém 

zápase bylo vidět, jak se zlepšují. S oběma týmy 

jsme také vyrazili sehrát přátelská utkání do 

Chomutova a Mostu a na našem hřišti jsme přivítali 

tým Medvídků z Berouna.  

 

V červenci jsme se s dětmi vydali na týdenní soustředění do Ledenic, kde jsme každý 

den pilně trénovali, ale kromě toho jsme stihli i celodenní výlet, koupání v místním 

rybníku, slajdování na plachtě a zápas mezi rodiči a trenéry z místního klubu.  

 

Sezónu jsme zakončili na krásném 2. a 3. místě v ligové tabulce 2. ligy T-ballu a už teď 

se těšíme na příští sezónu, až naše umístění vylepšíme. Do nové sezony už T-ball 

vstupuje s 32 hráči, kteří trénují 3x týdně pod vedením Jitky a Tondy Chaloupkových. 

 



Naši nejmladší – Micro 

 

V naší ročence z roku 2011 se píše: „Dvacáté září 2011 se 

navždy do historie SK Joudrs Praha zapíše jako den, kdy 

se brány našeho klubu otevřely těm nejmenším, a to 

nejen dívkám, ale i chlapcům. Od tohoto data totiž při 

našem klubu funguje kroužek „Sportování pro nejmenší“. 

(…) V současné době kroužek navštěvuje dohromady přes 

45 dětí, chlapci a dívky přibližně půl na půl. Jen 

budoucnost ukáže, kolik se mezi nimi skrývá budoucích 

softballistek a softballistů.“ 

 

V roce 2012 se vedení Micra (jak se kroužkům brzy začalo říkat) ujala Linda Rychlá. 

Tehdy se v rámci náborů do kroužků přihlásilo cca 100 dětí. 

 

Letošní Micráci byli rozděleni hned do 3 kategorií: Mini-micro (3-4 roky), Micro (5-6 

let) a Maxi-mirco (7-8 let). Tréninky pro děti zajišťovaly Linda Rychlá, Madla 

Loudová a Jindra Štefková, společně s se svými asistenty z řad rodičů dětí – Láďa 

Kaňka, Lukáš Bartůněk a Petra Balounová. Děti se v našem kroužku samozřejmě 

nevěnují softballu jako takovému. Tréninky jsou zaměřeny na všeobecnou sportovní 

přípravu za použití pomůcek ze všech možných i nemožných sportů. Bude 

v budoucnu na nich, zda budou chtít pokračovat do t-ballu a vyšších již 

„softballových“ kategorií nebo si vyberou jiný sport. My samozřejmě doufáme, že je 

softball uchvátí stejně jako již tolik starších sportovců v našem klubu.  

 

I tréninky jsou organizovány jinak než 

v ostatních „softballových“ týmech. Pro děti jsou 

vypsány v jednotlivých kategoriích až 4 tréninky 

týdně a rodiče sami zvolí, na které tréninky 

(kolikrát týdně) dítě přihlásí. Vedle standardních 

tréninků připravují trenérky pro děti i 

Mikulášskou „olympiádu“, kde týmy soutěží v jednotlivých dovednostech, jako je 

např. kop míče do brány, slalom, skok do dálky etc. 

 

Na podobném principu je založen i program pro místní školky, které přivedou děti 

do našeho areálu, kde jim připravujeme program. Na léto připravujeme rovněž 2 

příměstské tábory, na kterých se budou nejmladší sportovci moct dosyta vyřádit.  

 



S. O. F. T.  

„S.O.F.T. čili „Sdružení Organizovaných Fanoušků Týmu“ je 

sdružení rodičů hráčů a přátel klubu. Nejde o klasický fan club, 

jehož členové přijdou jen zafandit svému týmu. Nám v S.O.F.T. 

jde o víc: o to, aby náš klub fungoval stále lépe a 

profesionálněji, k čemuž se snažíme přispět i my a přiložit ruku 

k dílu. Idea S.O.F.T. je založena na hrdosti na příslušnost ke 

klubu a na vzájemné podpoře. Členství není jen o pomoci 

rodičů a příznivců při konkrétních činnostech, ale je také 

nabídkou různých zajímavých aktivit, možností proniknout do 

světa softballu a Joudrs. A v neposlední řadě chceme také 

utužit i vzájemné vztahy mezi členy Sdružení.“  

Předchozí řádky si můžete přečíst na klubovém webu v sekci S.O.F.T. a plně vystihují 

cíle i motivace  členů Sdružení. Chtějí klubu pomáhat, dát mu něco navíc, obětovat pro 

něj svůj volný čas a přispět tak k dalšímu rozvoji a zkvalitňování činností klubu. Vidět je 

můžete především na turnajích klubu, jejichž pořádání si bez nadšenců z S.O.F.T. už 

ani neumíme představit. Poznáte je snadno nejen podle oranžových triček s logem 

Sdružení, ale především podle toho, jak profesionálně zvládají přípravu hřišť, obsluhu 

výsledkových tabulí i organizování rodičů – brigádníků. Svou činností při turnajích tak 

umožňují hráčům a hráčkám soustředit se jen na své sportovní výkony. To však nebylo 

vždy samozřejmostí. V období neexistence S.O.F.T. totiž všechny jeho aktivity spojené 

s přípravou hřišť na zápasy musely vykonávat právě hráčky. Naštěstí se podařilo 

obnovit prapůvodní myšlenku z let 2003-2006 a v roce 2010 restartovat Sdružení, které 

se z tehdejších 8 členů rozrostlo až do současné podoby. Dnes patří S.O.F.T. 

k základním pilířům fungování klubu, jedinečným v českém softballovém světě. I proto 

nám jej ostatní kluby patřičně závidí.  

V roce 2013 se členové S.O.F.T.  podíleli na pořádání 10 víkendových venkovních 

turnajů a pomáhali i při zápasech extraligy žen a dalších významných akcích klubu. 

Kromě zabezpečení hřišť při utkáních však přispívají i dalšími, mnohdy sofistikovanými 

činnostmi: poradenstvím, grafikou, materiálovým zabezpečením, fotografováním, 

informacemi z oblasti grantové politiky a evropských strukturálních fondů či jiných 

specifických aktivit. Ale aktivity členů nejsou jen o práci. Vytvořili totiž skvělou partu 

lidí, kteří se umí pobavit, ať už na zápasech Slow-pitchové ligy, při exhibici, nebo třeba 

na bowlingu či v clubhousu.  

 



Je potěšující, že zájem o členství v řadách S.O.F.T. rok od roku roste. V sezóně 2013 

dosáhl počet členů Sdružení číslovky 24. Věříme, že tento trend bude i nadále 

pokračovat nejen v návaznosti na rostoucí počet hráček a hráčů klubu a tím i počtu 

jejich rodičů, ale především díky tomu, že poroste zájem ze strany rodičů a fanoušků 

klubu podílet se svou dobrovolnou pomocí na fungování Joudrs.  

 

Brdek Petr 

Holec Tomáš  

Hudík Jiří 

Hudíková Stanislava 

Chaloupka Antonín 

Jašek Josef 

Kostina Petr 

Kostinová Štěpánka 

Menčíková Iveta 

Mikeštík Petr 

Mikeštíková Marcela 

Navrátil Petr 

Němec Antonín 

Pohl Richard 

Pohlová Petra 

Poláková Renata 

Pospěch Petr 

Roth Martin 

Rothová Veronika 

Růžička Jiří 

Růžičková Kateřina 

Šmejkal Radek 

Štefková Jindra 

Zach Michal 
 

 



T-ballová školní liga Prahy 8 
 
Rekordní účast škol a družstev v roce konání evropského šampionátu žen  
 
Ve školním roce 2013/2014 se odehrál již 4. ročník T-
ballové školní ligy Prahy 8, což je soutěž pro základní 
školy a víceletá gymnázia pořádaná naším klubem ve 
spolupráci s MČ Praha 8. Tentokráte měla slavnostní 
ráz, protože se nesla v duchu Mistrovství Evropy 
v softbalu žen, které se uskutečnilo v červenci 2013 
na hřištích SK Joudrs Praha. I díky spojitosti s tak 
vrcholnou akcí, jakou ME žen dozajista je, získala T-
ballová liga širokou podporu na školách nejen 
v Praze 8. Odrazilo se to především v rekordním počtu družstev přihlášených do Ligy. 
Hned 1. kola se v obou kategoriích zúčastnilo celkem 16 družstev ze 13 škol a na jejich 
soupiskách se objevil rekordní počet více než 200 hráčů a hráček! 

Celkem se během školního roku odehrála standardní 4 kola, z toho to druhé, podzimní, 
již tradičně v nafukovacích halách tenisového klubu LOB Slovan Bohnice. Novinkou 
oproti předchozím ročníkům bylo, že se tentokráte v obou kategoriích odehrálo i finále 
nejlepších dvou družstev po základní části.  

Obě finále měla být součástí slavnostního dne 
spojeného s blížícím se zahájením ME žen a zapojily 
se do něj i hráčky české reprezentace žen. 
Sportovnímu programu předcházela tisková 
konference národního týmu a následovaly oba 
finálové zápasy. V kategorii mladší mix si zlato 
vybojovalo družstvo ZŠ Libčická, v kategorii starších 
dívek pak „domácí“ ZŠ Dolákova. Družstva, která 
obsadila stupně vítězů, pak obdržela medaile z rukou 

Mgr. Martina Roubíčka, radního pro oblast školství, který nad celým ročníkem T-ballové 
ligy převzal osobní patronát. Zkrátka nepřišly ani týmy, které se umístily na ostatních 
místech, každé družstvo si odneslo krásný pohár. Vyvrcholením celého odpoledne mělo 
být exhibiční utkání české reprezentace s výběrem škol účastnících se tohoto ročníku T-
ballové školní ligy Prahy 8. Bohužel díky nepřízni počasí a silnému dešti se všemi 
očekávané utkání nakonec neodehrálo. A to především s ohledem na zdraví našich 
reprezentantek, nikdo si samozřejmě nepřál, aby na nevhodném terénu došlo pár dnů 
před začátkem šampionátu k případnému zranění českých hráček. Ty však radost 
děvčatům ze školních družstev nakonec stejně udělaly tím, že se s nimi ochotně a po 
dlouhé minuty fotografovaly a v závěru proběhla v našem clubhouse i avizovaná 
autogramiáda, takže si každý zájemce mohlo zdarma odnést plakát národního týmu se 
všemi podpisy. A že se naše budoucí bronzové medailistky hodně a především ochotně 
napodepisovaly na desítky plakátů, není ani potřeba dodávat.  



Na podzim 2013 odstartoval v pořadí již 5. ročník Ligy a je potěšující, že se do něj 
přihlásil další nový účastník. Úspěšně se tak naplňují cíle našeho projektu, tedy 
propagace softballu mezi žáky škol, která se odráží jak ve stále větší oblibě našeho 
sportu mezi nimi tak i v nárůstu naší členské základny. Nešlo by to samozřejmě bez 
nadšení a úsilí organizátorů a pořadatelů, podpoře ze strany MČ Praha 8 a ZŠ Dolákova 
v čele s ředitelkou paní Mgr. Věrou Jakešovou. Projekt se rozvíjí především díky 
vstřícnosti vedení škol a učitelům tělocviku, kteří se výuce softballu na svých školách 
věnují a podporují účast svých družstev v T-ballové školní lize Prahy 8. Všem tímto za 
podporu našeho sportu děkujeme! 

 
Celkové pořadí T ballové školní ligy Prahy 8 - 4. ročník 
 

Kategorie mladší mix 

1. ZŠ Libčická 

2. ZŠ Žernosecká 

3. ZŠ Lyčkovo náměstí 

4. ZŠ Dolákova 

5. ZŠ Na Slovance 

6. ZŠ Špitálská 
 
 
Kategorie starší dívky 

1. ZŠ Dolákova 

2. Gym. Litoměřická 

3. Gym. Ústavní 

4. ZŠ Na Šutce 

5. ZŠ Burešova 

6. ZŠ Glowackého 

7. Gym. Čakovice 

8. ZŠ Lyčkovo nám. 

9. ZŠ Špitálská 

10. ZŠ Hovorčovická 
 
 
 



Naši partneři 

 

 


