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Joudrs Ženy A v roce 2010 hrály pod taktovkou nového vedení - trenérského tria!!!

Joudrs Ženy A v roce 2010 reprezentovaly:

Třenéři A v akci :

Sezóna Žen A
Rok 2010 byl stejně jako i jiné roky ve znamení změn. Po několika letech se vrátila ze
zeleného krčského týmu Lenka Spurná – Hak. Po roční zdravotní pauze se za domácí metu
opětovně posadila Petra Pravečková – Babeta, z B-týmu se také po roce vrátila Anička
Lemberková. Ovšem rok nebyl jen ve znamení návratů ale i odchodu. Ten nejvýznamnější se
udál mezi trenéry. Dlouholetý trenér A-týmu Tomáš Kusý převzal funkci manažera a místo
něho nastoupil na trenérskou židli Matěj Bíža. S ním společně přišla do Joudrs další trenérská
posila Petra Kolkusová – Dibla. Doplnili tak stávající trenérku Dagmar Fuchsovou – Šádu.
Zimní příprava byla jako tradičně zpestřena dvěma turnaji. Tím prvním byl v polovině ledna
turnaj v Schiedamu na předměstí Rotterdamu. Na turnaj jsme jeli společně s juniorskou
reprezentací, která si od nás vypůjčila spojku Anetu Rynešovou. Spojka se ukázala jako velmi
namáhaný post, když na začátku turnaje došlo ke zranění Lenky Jaklové při střetu s běžkyní
na druhé metě a tak se z třetí mety na post spojky přesunula Anička Lemberková a zahrála
několik opravdu skvostných akcí. Nebyla to však pouze ona, kdo hrál výborně. Přes počáteční
velmi těsnou výhru nad „belgickými veverkami“ a jsme zvládli přehrát i dva americké výběry
a postoupili jsme z prvního místa ze skupiny. Následně jsme narazili na český juniorský
výběr, který jsme jasně přehráli a pak přišli zápasy s holandskými výběry, které jsme
prohráli, přesto nám to stačilo na 4. místo, což je historicky druhé nejlepší umístění Joudrs
na tomto turnaji. Velký dík za skvělé místo patří Domice Benešové, která odchytala prakticky
celý turnaj bez střídání.
Druhý zimní turnaj je také již tradiční halový Joudr cup odehrávající se v Chomutově. Na
tomto turnaji se střetla prakticky celá česká softbalová špička. Velkým zápřahem si prošly
naše hráčky z 22, které hrály jak za národní výběr tak za Joudrs. Přes páteční zaváhaní právě
s výběrem 22 a sobotní porážku od Sabatu holky v sobotním večeru zavelely mocnému
obratu a v neděli již ve vyřazovacích bojích nenašly soupeře a celý turnaj vyhrály a navíc
Tereza Jakešová a Jana Vacíková obdržely ceny pro nejlepší hráčky turnaje ve svých
kategoriích.
Pomalu se však začínal blížit jarní část sezóny. Aby na ní byl tým dobře připraven absolvoval
ve velmi drsných klimatických podmínkách víkendové soustředění venku na naší umělce. Po
krátké pauze následoval turnaj v italském Bollate. Ten už jsme absolvovali bez Haka, který
odletěl na Nuora. Cesta ukázala, kdo má za volantem pro strach uděláno a kdo se bojí, nesmí
k Majce do auta. Páteční odpolední trénink jsme museli zrušit kvůli přívalům deště, ale za to
Petra Křiklánová – Pepa dostála své přezdívce. Zalezla pod auta a páskou spravila upadlý
kryt motoru. Pokud si moje paměť vzpomínka vzala k sobě i mladého učedníka. Babeta
v sobotu prokázala své přednosti, když oslnila svojí italštinou natolik místního mechanika, že
auta spravil zadarmo a kromě milého úsměvu dostal i dvě plechovky pravého českého piva.
Samotné zápasy jsme odehráli ve velmi dobrém standartu, když jsme s místním prvoligovým
a velmi dobrým týmem prohráli 2:1. V mé paměti z tohoto zápasu utkvěly dvě krásné akce.
Jednak příhoz Madly Loudové z pravého pole na aut na domácí a krásný odpal do plotu od
Evy Rendlové. V zápase s Azzaneze jsme si s chutí zastříleli, což bohužel neplatilo v boji o
finále, kdy jsme podlehli Caronnu 1:0, poté, co jsme se nedokázali vypořádat s outsidovým
nadhozy a prazvláštními rozhodnutými rozhodčího.

Z výčtu by se mohlo zdát, že jezdíme pouze po turnajích a je to skoro pravda. Vždyť na jaře
nás čekal ještě jeden významný turnaj v holandském kraji Twente ve městě Enschede.
Turnaj byl poznamenán několika skutečnostmi. Jednak nepřijely ostatní přední holandské
týmy a počasí turnaji opravdu nepřálo. Pršelo a zima byla taky velká. Pro velký počet
zraněných hráček se v průběhu turnaje odhlásil další tým, a tak nebylo skoro s kým hrát.
Naším nejpovedenějším zápasem byl přátelský zápas s místními mistryněmi Holandska TTT.
Po vyrovnaném výkonu jsme se pro velkou zimu rozešli s mírně v osmé směně za stavu 5:5.
V zápase o finále jsme bohužel prohráli v přerušeném a dohrávaném zápase další den
s Twins, kdy fantastický výkon v poli předvedla holandská nadhazovačka, která prakticky
„vyluxovalaů spoustu našich kontaktních hitů středem hřiště. Pro mě, který byl na turnaji
poprvé, bylo velkým překvapením vypuštění krávy na hřiště. Bylo to v rámci soutěže, kdy jste
si mohli vsadit, kde kráva vykoná svojí potřebu. Zajímavý způsob jak vydělat peníze.
Pomalu se však blížilo zahájení ligy doma. Tradičním startem je předligový turnaj na Krči.
Turnajem jsme prošli velmi hladce a jediným týmem, který nás donutil hrát, byla domácí Krč.
Během šesti zápasů jsme získali skóre 53:3. To však již započala domácí dlouhodobá soutěž.
Během jarní části jsme se postupně utkali se všemi týmy kromě Sabatu a musím všechny
hráčky velmi pochválit. Byť přes občasné problémy jsme nenašli v ligové soutěži jediného
přemožitele. Na domácí půdě jsme zřejmě nejkvalitnější zápasy sehráli u nás ve Svoboda
parku. Na druhý extraligový turnaj přijel americký tým a zápasy s ním byly plné dramatických
událostí a krásných momentů. Nebyly to však pouze Američanky, kdo nás dokázal trápit. Byla
to i Kotlářka, která nám připravila jedinou porážku od českého týmu, ale i semifinále s Krčí
bylo velmi zajímavé. Krč se ujala vedení 2:0 po překonání naší slapové obrany a zápas se pro
nás nevyvíjel vůbec dobře. V dohrávce sedmé směny však holky zahájily neuvěřitelný obrat,
který dokonala Marie Zelenková – Majka a my slavili vítězství a druhou možnost hrát
s Američankami. Tentokrát jsme prohráli 3:2, když náš vyrovnávací bod byl v sedmé směně
po krásné akci aut na domácí metě. Celý víkend skvěle na prkně zvládla Lucka Zappová –
Zapp a Pepa. Džejna totiž využila nabídky Nuora a odjela na víkend potrápit italské týmy do
série A1.
Letní přestávka, kterou reprezentantky strávily ve Venezuele na MS žen, či na Joudrs při ME
22, utekla jako voda. Do týmu se z Itálie vrátila Eva Rychtaříková – Erik a hned předvedla
velmi dobrý výkon v zápasech se Sabatem. Následující víkend nás zastihl již v Holandsku,
cestou na PMEZ v Haarlemu. Tradičně se jedná o nejlepší klubovou akci Evropy. Týmy byly
také tradičně podpořeny Američankami, a tak byly boje i s týmy méně zvučných jmen velmi
vyrovnané. I přes malé zaváhání ve vnějším poli jsme zvládli zápas s belgickým Braaschat,
kdy pro vítězný bod doběhla Anička po hitu Erika. I následující zápas s rakouským PeeWees
jsme zvládli na jedničku a po pomalejším rozjezdu jsme dokázali nastřílet 15 bodů. Po
porážce od holandských TTT, které nás přehrály odpaly mezi naše polaře, jsme hladce přejeli
Švédky a čekali nás nejdůležitější boje o play-off. Ze čtyř zápasů jsme potřebovali vyhrát
alespoň dva. Bohužel jsme velmi těsně podlehli italské Casertě. Prohráli jsme až v 8. směně
1:0. Celý zápas fantasticky odehrál celý tým především v obraně. Džejna na nadhozu
neumožňovala tvrdé hity a pole předvedlo mnoho skvělých zákroků. Zvlášť Madla si po
zápase pochvalovala, že tak skvěle si již dlouze nezachytala a její některé až akrobatické
chyty byly snad někdy až za hranou možného. Výborný zápas jsme sehráli i s obhájcem
evropského prvenství Sharx. Bohužel obrana připustila dva body, které být nemusely, a

zároveň jsme naše možnosti v útoku neproměnili. Zápas o všechno se odehrál mezi námi a
německým Tornados. Hráčky Tornados během turnaje uhrály výsledky prakticky totožné
s těmi našimi. Jestli nám nějaký zápas nevyšel, tak to byl bohužel tento. Obrana si vybrala
horší chvilky a útok bohužel nedokázal dát více bodů. Nehráli jsme špatně, ale umíme hrát
lépe. Výsledek byl těsný, ale v náš neprospěch 2:3. Na závěr turnaje jsme dokázali porazit
ruský Carrousel, ale to již na našem umístění na pátém místě nic nezměnilo. Od úspěchu, což
by byl postup do závěrečných bojů, nás dělil jediný bod. Je to málo, ale o něj jsme byli asi
horší než Tornados.
Pro nás však sezóna z daleka neskončila. Bylo třeba ze sebe setřepat únavu a hned
v následujícím týdnu se odehrál poslední ligový turnaj v Kostelci nad Orlicí. Některé hráčky si
vzaly volno, a tak zbytek týmu hrál prakticky pořád a ještě jsme měli sebou posilu z B-týmu
Lenku Barcalovou, a tak Erikovi přibyla do rodinného alba další krásná fotografie. Je třeba
pochválit všechny nejenom za předvedenou hru, když jsme dokázali zvítězit, ale i za mimo
herní aktivity. Kostelečtí se o hřiště moc nestarali, za to naše hráčky ho dovedly fantasticky
připravit na hru po velkém dešti a ještě chodily do lesa „houbařit“ a sbírat balóny. A taky
Pepu, že měl pro jednou rozum a nevlezl do Orlice.
Před námi již stály pouze závěrečné zápasy. V semifinále jsme narazili stejně jako loni na
ambiciózní a mladý tým Kotlářky. Dokázali jsme ji porazit relativně hladce ve třech zápasech.
V druhém zápase jsme se dostali pod tlak samy, když jsme nedokázali zahrát třetí aut v páté
směně. Soupeř nám dal bod a tím unikl z rozdílové pasti. Ve třetím zápase se hráčky Chemie
dostaly do vedení po několika dobrých kontaktech na pálce a agresivní hře po metách.
Joudrsky však nepřipustily žádné dohady, kdo je ve Svoboda parku pánem a vyprovodily je
výsledkem 10:2.
Před námi stál poslední soupeř. Náš tradiční rival z krčského údolí. Krč v průběhu roku
nehrála příliš dobře a její postup do finále byl doslova vydřen v hodině dvanácté v pátém
zápase nad Sabatem. Čekali jsme, zda je postup do finále povzbudí, či naopak uspokojí.
V počátku prakticky každého zápasu se odehrával vyrovnaný boj, ale v druhé části jsme
dokázali sportovní kolbiště vždy opanovat a celkově vyhrát na zápasy 3:0. V celé finálové
sérii podaly výborný všechny hráčky a každá z nich dovedla v důležitou chvíli zahrát své
maximum. Na nadhozu vládly Zapp a Džejna, na zadáku s přehledem režírovaly hru
Dominika s Babet, vnitřní pole ve složení Anička, Erik, Anet, Lenka, Eva a Dibla nepřipustilo
žádné problémy a ve vnějším poli vše bezpečně zametly Majka, Dina, Madla a Pepa. Na pálce
dokázal v důležitých chvílích odpálit Hak z nevděčného místa náhradníka.
Během sezóny zahrála každá hráčka spoustu skvělých akcí. Některé však v mé hlavě uvízly
hlouběji a tak bych alespoň některé na závěr zmínil. Nejsou asi ani nejdůležitější, ale mně se
prostě líbily. Když se řekne sezóna 2010 v Joudrs vybaví se mi: Aniččiny skoky v Schiedamu,
Erikův odpal proti Braaschatu na PMEZ, Anetin skvělý fake na Indooru, Lenčin homerun ve
Final four, Evy skvělé chyty na jedničce, Téry trojmeťák z pravé strany, Majky chyt proti
Sabatu, Madly rána kolem třetí mety, Pepův odpal na můj obličej, jinými slovy …, Dinin
naprosto bezpečný chyt jasného singlu, Hakův přepal pravého krčského pole, Zappův skvělý
zápas proti Američankám a Džejny proti Casertě, Babetou chycená krádež proti Kotlařce a
Dominikou chycená krádež proti Carrouselu.

Moc rád bych poděkoval celému realizačnímu týmu, který se staral, aby holky mohly hrát co
nejlépe. Šádě s Petrou za cenné rady ohledně vedení týmu a taktiky zápasu. Vlastně jim
moc děkuji, že pro mě představovaly nejlepší skvělou podporu během celé sezóny. Tomášovi
za skvělý servis všech věcí mimoherních a přesto nutných, aby tým mohl fungovat. A zároveň
věcného oponenta ve věcech softbalových. Nesmím zapomenout vyjádřit i velký díky
Frantovi, nejen že se o nás výborně stará přes celý rok a grilovaná masa jsou skvělá, ale že
se ujal a dobře zvládl svoji úlohu špióna a spolupracovníka na PMEZ.
Za Joudrs A
Matěj Bíža

Pod trenérským vedením:

Joudrs Ženy B v roce 2010 reprezentovaly:

Sezóna Žen B
Když se ohlédneme za uplynulou béčkovou sezónou, nezbývá než konstatovat, že
byla více než úspěšná. Před zimní přípravou se jako obvykle mírně obměnil náš tým, ale po
víkendu na běžkách a dalších povedených akcích jsme byli kolektiv, na který nikdo z nás
dlouho nezapomene. Dobře naladění jsme tedy vyrazili na předligové turnaje. Z Brna jsme si
po zápasech v nepříliš příznivém počasí přivezli druhé místo, jediným soupeřem nám byl ve
finále prvoligový SaBaT, na který jsme svým výkonem nedosáhly. Další turnaj byl výzvou pro
nás všechny. Boj o Joudrs cup se domácím ještě nikdy nepodařilo vyhrát. Všemi zápasy jsme
prošli vítězně, ve finále se na nás těšily hráčky Trutnova. I ty se nám ale podařilo úspěšně
zdolat a od té doby zdobí pohár z prvního historického vítězství v tomto turnaji polici
v klubovně. A tím naše úspěchy nekončily. První ligový víkend znamenal první čtyři vítězství.
Na další kolo jsme vyrazili do Brna. Počasí bylo všelijaké, večerní sobotní zápas se po
odehraných čtyřech směnách kvůli dešti musel zrušit a v neděli na nás tak čekaly tři zápasy
po sobě. Jako jediní jsme ale situaci skvěle zvládli a i Brna jsme si odvezli čtyři vítězství. Ale
ani vyhrávat se nedá věčně a další víkend byl předzvěstí mírných neúspěchů. V neděli jsme
totiž pálkařsky nezvládli trutnovskou nadhazovačku a po této první prohře následovala další
nepříliš vydařená ligová klání. Na krčském hřišti jsme ze čtyř zápasů vybojovali v náš
prospěch pouze jeden. Tato nepříjemná šňůra byla naštěstí přerušena prázdninami. Po
několika letech jsme sice nevyrazili sbírat zkušenosti do zahraničí, ale na domácích hřištích
jsme natrénovali tak dobře, že hned z prvního víkendu jsme si odvezli čtyři vítězství.
Důležitou roli ve výsledném pořadí v tabulce hrají výsledky ligových turnajů. První v Chocni
byl kvůli nepřízni počasí bez náhrady zrušen, zato druhý, krčský, se odehrával podle našich
představ. I přes některá zaváhání jsme se probojovali až do finále s Kunovicemi. Navázali
jsme na úspěchy ze začátku sezóny a z Krče jsme si odvezli trofej za první místo. Tento
víkend podpořil naše ambice nejen hrát ligové finále, ale také stát se jeho vítězem.
Nakročeno jsme měli dobře. Přes semifinále jsme prošli s jednou prohrou a naším finálovým
sokem byly Kunovice. V sobotu jsme nastoupili proti moravskému celku plny nadějí a chuti
vyhrát. Oba sobotní zápasy se i přes velkou nepřízeň počasí dohrály, i když druhý zápas kvůli
dešti značně ztratil na kvalitě. Když na tabuli v šesté směně svítilo skóre 21:4 v náš
prospěch, uznali rozhodčí, že míčky už si v hlubokých loužích dělají skutečně, co chtějí, a
ukončili zápas s výsledkem 8:4 po pátém inningu. V neděli jsme se sešli časně, abychom
stihli vysušit vnitřní pole. Vzhledem k tomu, že ale stále hustě pršelo a rybník v infieldu byl
nevysušitelný, kunovičtí se rozhodli poslední zápas vzdát a pohár pro mistra ligy zanechat
v Praze. Byla to krásná sezóna se skvělým koncem. Sezóna nových zkušeností, nových
přátelství, malých neúspěchů a velkých úspěchů je za námi. Děkujeme všem, kteří nám
pomáhali, podporovali nás a věnovali nám svůj čas. Velké díky patří v první řadě našim
skvělým trenérům, bez kterých bychom se určitě nedostali tam, kde jsme. Byl to skvělý rok a
skvělý tým a budeme dlouho vzpomínat.
Tak za rok se přijďte podívat a podpořit nás, ať se nám zase zadaří a stojíme na
pomyslných stupních vítězů!
Kamča

Z Joudrs C opět budou kadetky
Uplynulá sezóna byla pro tým kadetek poněkud odlišná než sezóny předcházející. Díky tomu,
že byl tým složen i z několika hráček, které už kategorii kadetek věkově „přerostly“ a
juniorská liga v Praze téměř neexistuje, byly jsme nuceny hrát soutěž pro dospělé – Pražský
přebor žen. Pod názvem Joudrs C jsme tedy často nastupovaly do zápasů proti „vyzrálým
ženám“ s kočárky zaparkovanými vedle dugoutu a snažily se urvat alespoň nějaké vítězství.
To na sebe nechalo celkem dlouho čekat a většina zápasů končila vysokými výsledky v náš
neprospěch. Jako bychom snad ani neměly touhu zápasy hrát a stačilo nám se třikrát týdně
sejít na tréninku, na kterém jsme podávaly nesrovnatelně lepší výkony než potom ve hře.
Alespoň kolektivu se ale dařilo. Během sezóny vznikla mezi hráčkami dobrá parta a, i když se
nám nedařilo moc vyhrávat, alespoň jsme se hodně nasmály. Nakonec se nám přeci jen
podařilo i pár zápasů vyhrát a tak jsme v PPŽ obsadily konečné 7. místo se šesti vítězstvími
na našem kontě. Památeční je rozhodně náš poslední zápas sezóny – na Joudrs proti PV
Praha B, pod umělým osvětlením, super týmový výkon, krásné odpaly a nakonec vlna emocí
a slz, když nám došlo, že takhle spolu hrajeme už naposledy.
Sezónu jsme zakončily týmovou párty se slavnostním „přípitkem“ a těšíme se, že v příští
sezóně zase vše zapadne do starých kolejí a na turnajích a zápasech se budeme potkávat se
sobě rovnými soupeři, kterým budeme tentokrát nakládat my!
Eva Rendlová

Sezóna jako na houpačce
Po úvodním roce existence týmu žákyní jsme do toho dalšího šli s většími ambicemi. Stabilní
trenérský tým Eva a Petr podpořený na turnajích čerstvými asistenty z řad rodičů – Renatou,
Jirkou a Petrem se snažil po celý rok posunout vývoj hráček zase o kus dál. Pravda, výsledky
z halových turnajů byly pro všechny spíše zklamáním. Nicméně jsme se utěšovali, že venku
to bude o něčem jiném a že se budeme snažit pro splnění svého hlavního cíle sezóny,
medaile z Mistrovství ČR, udělat maximum. Již na úvodním turnaji, domácím Joudrs Cupu,
jsme obsadili slušné 5. místo, na tom dalším, na Werichu, jsme však skončili až předposlední.
Zato na Krči to bylo z naší strany parádní představení a moc nechybělo k tomu, abychom ve
finále k překvapení všech málem skolili domácí. A výkony jako na houpačce pokračovaly i
v dalších extraligových soubojích. Z posledního předprázdninového kola jsme si z Mladých
Buků odvezli opět až předposlední umístění. Mezitím jsme odehráli ještě zápasy Pražského
přeboru, které nám sloužily především ke zkoušení různých postů a jako dobrá příprava a
zapojení nováčků. Těch v našem týmu v průběhu roku opět pár přibylo, pravda, na druhé
straně některé hráčky náš tým samy opustily. To už tak v mládežnických kategoriích bývá.

Před rozchodem na prázdniny jsme absolvovali skvělé soustředění v Ledenicích. Náročné
tréninky v úmorném vedru střídalo osvěžení v místním rybníku. Pobyt jsme si zpestřili
návštěvou zámku na Hluboké i fanděním českým baseballistům na evropském šampionátu
žáků. Perfektní zázemí ledenického klubu jsme využili nejen ke trénování, ale také
k utužování kolektivu. Uprostřed prázdnin se pak mnohé hráčky sešly na Joudrs jako
pomocnice při pořádání ME 22. Poslední srpnový týden jsme pak na tradičním spacím
soustředění na Joudrs ladili formu na podzimní vrchol sezóny. Zpestřením nám byla návštěva
kina, bowlingový turnaj, výlet na kolečkových bruslích i přátelský zápas s baseballisty
SaBaTu. Během soustředění se opět ukázalo, jak skvělí jsou rodiče našich hráček, kteří nám,
stejně jako po celý rok, vydatně pomáhali. Stačí jen dodat, že mnozí z nich jako členové
S. O. F. T. odvedli kus práce i při pořádání domácích Joudrs Cupů.
Do závěru sezóny jsme se vrhli s chutí i pocitem, že jsme dobře připraveni. Na posledním
turnaji v Ostravě jsme chtěli uhájit konečnou 4. příčku po základní části extraligy a tím si
zajistit slušnou výchozí pozici pro Mistrovství ČR. A to se nám podařilo. Na finále extraligy
jsme do Dvora Králové navíc odjížděli posílení o Kiki Paukerovou, na druhé straně však
oslabeni díky zraněním o dvě hráčky základní sestavy. Závěrečný turnaj byl skutečným
dramatem a ukázal, že i ve sportu je potřeba mít trochu štěstíčka. To se k nám bohužel ten
víkend obrátilo zády. První dva důležité zápasy jsme po velkém boji prohráli až v prodloužení.
Obrovské emoce, velká očekávání i zklamání z obou těchto proher se ukázali jako osudné.
Klíčový zápas o postup do bojů o medaile jsme nezvládli a ten poslední už jen řešil, zda
skončíme pátí či šestí. Konečné 6. místo je sice horším umístěním než loni, ale vzhledem
k vyrovnanosti ligy mohl na 2. až posledním místě (o dominanci hráček ze Dvora Králové
není třeba hovořit) skončit kterýkoli z týmů. Nicméně i když jsme cíl sezóny nesplnili, je
potřeba kladně hodnotit sportovní a softbalový růst mnoha hráček. Věřím, že se to projeví již
v následujícím roce výbornými výsledky v týmu kadetek, kam více než polovina hráček týmu
žákyní přešla. A je potěšitelné, že se řada z nich na konci sezóny pokusila probít do
reprezentace kadetek. Přeji jim, ať se v budoucnu v reprezentacích usadí natrvalo, protože
vím, že na to mají.
My v žákyních začínáme budovat základy úplně nového týmu. A máme z čeho vybírat,
přihlásilo se nám nečekané (což je pro trenéry velmi potěšující) množství nadějných nováčků,
jejichž věkový průměr je 10 let. Takže máme dost času připravit je tak, abychom tu medaili
v příštích 3 letech opravdu získali.
za trenérský tým žákyní
Petr Pospěch

V letošním roce 2010, mohla být na našem hřišti, ve Svoboda parku, k vidění
jedna ze svátečních akcí evropského softballu a to Mistrovství Evropy do 22 let žen.
Akci lze považovat za více než vydařenou, protože před domácím publikem se České
reprezentaci podařilo získat tolik vytoužené zlato z ženské kategorie. Za celý týden
bylo vynaloženo mnoho sil všech lidí, kteří se okolo této události pohybovali, za což
jim patří obrovský Dík! Protože jak všichni víme počasí tomuto Mistrovství zrovna
nepřálo, což organizaci ještě mnohonásobně ztížilo. Ale rozhodně to nic nezměnilo na
tom, že atmosféra byla úžasná a Český národní tým měl tu čest si užívat prestižní
zápasy pod zbrusu novým umělým osvětlením, které se díky ME podařilo do Svoboda
parku instalovat. Takže ještě jednou obrovský díky patří všem, ale především Věře a
Jiřímu Jakešovým a Kateřině Podzimkové.
Dále bychom také chtěli poděkovat všem sponzorům a partnerům za to že se
tato historická událost mohla u nás ve Svoboda parku konat. Poděkování patří:

Generální partner:

Hlavní partneři:

Hlavní mediální partner:

Mediální partneři:

Partneři:

Spolupořadatelé:

Český národní tým do 22 let a tým realizační:

Návštevnost ve Svoboda parku byla opravdu hojná:

A díky tomu se sen stal skutečností a areál ve Svoboda parku se může
pyšnit skvělým umělým osvětlením!!!

