Ženy A

Trenéři:

Soupiska:

Ženy B

Kadetky

Žákyně

Matěj

Bíža

Tomáš

Kusý

Eva

Rendlová

Petr

Pospěch

Dagmar

Fuchsová

Daniel

Tobola

Lenka

Richterová

Eva

Rendlová

Petra

Kolkusová

Jan

Janyška

Štěpán

Souček

Renata

Poláková

Tomáš

Kusý

Jirka, Katka

Růžičkovi

Tereza

Jakešová

Lenka

Barcalová

Barbora

Adamíčková

Anna Giulia

Auricchio

Lenka

Jaklová

Veronika

Čermáková

Julie

Coufalová

Johana

Barešová

Petra

Křiklánová

Štěpánka Frolíková

Marie

Fragnerová

Kristýna

Brettová

Anna

Lemberková

Kamila

Chroboková Denis

Gottfriedová

Tereza

Burešová

Magdaléna Loudová

Iva

Janoušková

Marie

Halaburtová

Sofia

Fajnerová

Klára

Patlichová

Adéla

Koldová

Veronika

Hollová

Barbora

Ferencová

Dina

Pfeiferová

Andrea

Lísková

Tereza

Hrušková

Kristýna

Gemelová

Denisa

Podzimková

Gabriela

Lustigová

Zuzana

Jeřábková

Kristýna

Gottvaldová

Petra

Pravečková

Adéla

Mertová

Kristýna

Paukerová

Lucie

Hudíková

Eva

Rendlová

Adéla

Plavcová

Natálie

Pospíšilová

Klára

Hudíková

Eva

Rychtaříková Magda

Polmanová

Michaela

Poláková

Michaela

Jakschová

Aneta

Rynešová

Lucie

Pospěchová Veronika

Puciowová

Eliška

Jašková

Jana

Vacíková

Lenka

Richterová

Sára

Roeselová

Viola

Komedová

Lucie

Zappová

Karin

Štefková

Nikol

Rychtaříková Štěpánka

Kostinová

Marie

Zelenková

Tereza

Venclová

Jitka

Seménková

Milana

Kovářová

Štarmanová

Adéla

Křížková

Věra

Zedníková

Petra

Helena

Novotná

Dominika Tavernová

Pavlína

Kubešová

Aneta

Tučková

Pavlína

Menčíková

Veronika

Zadáková

Gabriela

Michálková

Tereza

Závranská

Lucie

Němcová

Michaela

Otáhalová

Veronika

Pohlová

Klára

Pospěchová

Karolína

Rothová

Kateřina

Růžičková

Nikola

Rýdlová

Adéla

Šimůnková

Aneta

Šimůnková

Tereza

Šmejkalová

Sára

Zachová

Soutěž:

Extraliga Žen

2. liga Žen

Umístění:

2. místo

2. místo

Extraliga kadetek

Extraliga žákyň

Pražský přebor kadetek

Pražský přebor žákyň

5. místo

6. a 10. místo

3. místo

2. místo

105 registrovaných členů

Členové reprezentací
Tereza

Jakešová

Lenka

Jaklová

Petra

Křiklánová

World cup Oklahoma

Magdaléna Loudová

Ženy ČR

Anna

Lemberková

Dina

Pfeiferová

Eva

Rendlová

Eva

Rychtaříková

Jana

Vacíková

Lucie

Zappová

6. místo

ME Itálie
4. místo

World cup men 2011
Joudrs cup 13
Joudrs cup 16
Joudrs cup 19

Pořádané turnaje:

Joudrs cup 30
Extraligový Joudrs cup
Finálový turnaj Extraligy kadetů a kadetek
Final Four
Joudrs indoor cup, Joudrs Indoor cup 19

Turnaje 2011

Ženy A

Ženy B

Kadetky

Žákyně

Indoor cup Holandsko

6. místo

Indoor České Budějovice

1. místo

Joudrs indoor cup

1. místo

Turnaj Bollate, Itálie

5. místo

Jacobe cup

1. místo

Masterbroektoernooi Enschede

5. místo

Extraligový turnaj Kostelec

2. místo

Extraligový Joudrs Cup

1. místo

Extraligový turnaj Krč

1. místo

Final Four Praha

1. místo

PMEZ Caserta, Itálie

8. místo

Joudrs indoor cup

7. místo

Joudrs indoor cup 19

7. místo

Joudrs Cup 19

1. místo

Jacobe cup

4. místo

Turnaj Arezzo

2. místo

1. ligový turnaj, Ostrava

1. místo

2. ligový turnaj, Praha Krč

7. místo

Halový turnaj Dvůr

5. místo

Halový turnaj Krč

5. místo

1. kolo Extraligy kadetek. Joudrs cup 16

8. a 11. místo

2. kolo Extraligy kadetek

8. místo

3. kolo Extraligy kadetek

5. místo

4. kolo Extraligy kadetek

6. místo

5. kolo Extraligy kadetek

3. místo

MČR 19

6. místo

Finálový turnaj Extraligy kadetek

8. místo

Halový turnaj, Praha Krč

8. místo

Extraliga žákyň, 1. kolo, Joudrs cup 13

6. místo

Extraliga žákyň, 2. kolo

10. a 12. místo

Extraliga žákyň, 4. kolo

7. místo

Extraliga žákyň, 5. kolo

4. místo

Extraliga žákyň, finálový turnaj

3. místo

Joudrs A hráli v sezóně 2011 pod vedením stejného trenérského tria jako v roce 2010:

Sezóna Joudrs A
Sezóna 2011 je za námi. Vítězný kádr z roku 2010 prošel zase malou proměnou. Do Krče se vrátila
Lenka Spurná, snad pouze roční studijní dovolenou si vzala Dominika Benešová. Po dvouleté pauze se
naopak vrátila Klára Patlichová a definitivně do áčka pronikla Denisa Podzimková. Trenérské trio
zůstalo ve stejném složení jako loni a to Dagmar Fuchsová, Petra Kolkusová a Matěj Bíža.
Na jarní část sezóny nás opustily Lenka Jaklová, Dina Pfeiferová, které zamířily do italského angažmá.
Další uvolněnou hráčkou byla Petra Křiklánová, jejž našla svůj domov na jaro v Kunovicích. A protože
až o prázdninách se ze studijního pobytu vrátila Denisa, měli jsme na jaře někdy pěknou nouzi o
hráčky. To vše bylo ještě znásobeno zraněním Evy Rendlové, a tak nám na několika jarních víkendech
musela pomoc Hanka Wildová i Štěpánka Frolíková.
Začali jsme pěkně v lednu. Tradiční turnaj v Rotterdamu byl pro nás spíše zpestřením zimy. Jeli jsme
v mixu áčka a béčka. S americkými výběry jsme si poradili na jedničku. Porazili jsme i finalistu
holandský tým Stars, ale jediná prohra v semifinálové skupině pro nás znamená boj o páté místo, kde
prohráváme s výběrem mladých Holanďanek.
Dalším zimním turnajem byl námi pořádaný turnaj v hale v Praze Bohnicích. Velkou sílu na tomto
turnaji prokázala Čechie, která nás dokázala porazit. V semifinále jsme jí to ovšem vrátili a skvělým
obratem v dohrávce, jsme zvítězili. Ve finále se nám postavila Krč s Italkou Paulou na nadhozu. I tam
jsme předvedli skvělý soft a zvítězili.
A aby těch halových turnajů nebylo málo, čekal nás ještě jeden. Tentokrát chlapský a ještě k tomu
v Českých Budějovicích. I tady holky podaly skvělé výkony a my odjížděli zpět do Prahy s prvním
místem. Celkem jsme tedy za zimní sezónu měly skóre 12 vítězství, 3 porážky a 1 remízu. Více než
dobrá bilance.
Ovšem na posledním turnaji se Evě objevily problémy s kolenem, Lenka odjela do Itálie a my začali
bojovat s úzkým kádrem. Do holandského Enschede jsme odjeli posilněni o Elišku Pojerovou a Majdu
Polmanovou a Davida Mertla. Bohužel David nemohl chytat ani pálit, a tak nám jeho odpaly dost
chyběly. Bohužel se nám nepodařilo proklouznout do finálových bojů a domů jsme odjeli s pátým
místem
To už se však začala rozbíhat sezóna i u nás doma. Tradiční turnaj v pražské Krči jsme vyhráli a
v krásném semifinále jsme dokonce měli tu čest hrát s naším béčkem. Oba týmy v oranžovém a
v krásném jarním sluníčku. To byl moc příjemný víkend, který byl navíc zakončen i celkovým
vítězstvím nad Čechií.
Čechie se ukázala jako velmi silný soupeř a hned v prvním extraligovém zápase nás dokázala porazit.
To se jí povedlo ještě jednou ve finále prvního extraligového turnaje. Z pohledu jarní části byla
rozhodně jasným adeptem na titul. My jsme i přes drobná zaváhání proplouvali jarem klidně a připsali
jsme si výhry nad všemi celky naší extraligy.
Největším turnajem jarem byl turnaj v italském Bollate. Sjela se tam opravdu špička kontinentu, když
přijela holandská reprezentace, italský výběr, domácí Bollate, La Logia, Caronno. Na turnaji snad jako
kdyby na nás padla softbalová deka. Kvůli studijním, pracovním povinnostem a nachlazení neodjely na
turnaj Téra, Majka, Anička. Byli jsme však posíleni opětovně o Majdu a hlavně o Lenku s Dinou.
Zápasy jsme nehráli špatně, chyběl nám však finální odpal, který by zápas zlomil na naši stranu. Kdo
však pálkařsky vyčníval, byla Lenka, která si odvezla cenu pro nejlepší pálkařku turnaje. Sehráli jsme

krásný zápas holandským nároďákem. Ovšem k vítězství jsme potřebovali i trochu více štěstí na
domácí metě. Ovšem na kdyby se nehraje.
Po reprezentační pauze, kdy deset holek odjelo na velké turnaje v USA a mistrovství Evropy v Itálii a
navrch další dvě hrály PMEZ v coedslowpitch v Mladých Bucích. Sešli jsme se k poslední přípravě před
Pohárem mistryň, který se odehrál u italské Neapole. Celému týdnu by však snad slušel výraz bizardní.
To co se odehrálo během sedmi dní, jsem snad nikdy nezažil. Kdo tam nebyl, tak neuvěří. Kdyby nic
jiného, tak rozmluvy Babet s paní domácí ve mně dlouho zůstanou a dobře mi z toho není ani
s odstupem více jak dvou měsíců.
Historie se prý neopakuje. Sám bych to měl vědět, když ji učím, ALE. Loni v rozhodujícím zápase
prohra 3:4 s Němkami vedených skvělou americkou pálkařskou. Letos prohra 6:7 s Belgičankami se
skvělou americkou nadhazovačkou. V obou případech tyto prohry znamenaly nepostup do play-offu.
Letos to však bolelo hodně. Měli jsme skvělé hráčky, ale zřejmě nám nebylo souzeno.
Po návratu nás čekal poslední ligový turnaj. Ten jsme s přehledem zvládli a ve finále porazili lepšící se
Krč 6:1. Uplynulo pár dní a bylo tady play-off. Naším soupeřem bylo překvapení letošní soutěže tým
Kunovic. Tým složený z hráček z česko-slovenského pomezí nám byl vyrovnaným soupeřem, byť jsme
je porazili 3:0 na zápasy. Druhé semifinále bylo dramatičtější a nechybělo mnoho a ve finále bychom
přivítali druhý nejlepší tým základní části Čechii. Ovšem Krči se podařilo možná se štěstím dobýt
finálovou účast. Finálové boje byly opravdovým vyvrcholením ligy. Krč předváděla velmi dobrou hru
v poli a někdy až zákroky na hranici možného. Na pálce byly velmi nebezpečné Tereza Pochobradská a
Sabina Borecké posily z Itálie. Na nadhozu zvládla celé finále Paola Cavallo. My jsme se nedokázali ve
vyrovnaných zápasech vyvarovat drobných chybiček a na pálce se nám nepodařilo stáhnout běžce
z met. Celkem jsme odešli poraženi 1:3 na zápasy, když celkové skóre bylo 10:9 v náš neprospěch.
Neodešli jsme však na konci sezóny bez poháru. Ve finále Final four jsme přestříleli Krč vysoko 12:2 a
zajistili jsme si tak i pro další rok evropský pohár. Závěrem nemohu než poděkovat všem, kteří se na
sedmnácté sezóně Joudrs podíleli a přispěli k jejímu zdárnému ukončení.

Starring in alfabet order:
Matěj Bíža as trenér, řidič, promlouvač a spisowebista
Štěpánka Frolíková as specialistka na Sabat
Dagmar Fuchsová as trenér, řidič a skvělý vyhodnocovač statistik
Jiří Jakeš as vždy nadšený fanoušek a aktivní master of scoreboard
Tereza Jakešová as hráčka s nejvíce hity v sezóně
Lenka Jaklová as největší jižanka v našem týmu
Petra Kolkusová as trenér a hráčka s největším počtem rodinných příslušníků na trénincích
a zápasech
Petra Křiklánová as hlavní zaklínač a tvůrce neočekávaného
Tomáš Kusý as člověk, který je za vším
Anička Lemberková as hráčka dosáhnuvší in park homerunu
Madla Loudová as hráčka s neobyčejnou dochvilností a účastí na všech akcích
Klára Patlichová as držitelka rychlostních rekordů ať na silnici či na hřišti
Dina Pfeiferová as fast as possible
Denisa Podzimková as pálkařský žolík
Petra Pravečková as sportovní multitalent
Franta Štastenka as muž všechno pro všechno
Eva Rendlová as překonávající bolest
Eva Rychtaříková as Eriček
Aneta Rynešová as slečna co složila maturitu i s bolavým ramenem
Jana Vacíková as neúnavná nadhazovačka
Hanka Wildová as pomocnice, která přišla v nouzi nejvyšší
Lucka Zappová as nadhazovačka s největšími story
Majka Zelenková as hráčka ochotná na hřišti vypustit duši
Nejmenovaní as nepostradatelní a přesto nevzpomenutí …

Sezóna Žen B:
Všechny sezóny v Béčku mají jeden společný rys – každá je lepší než ta předchozí. A
potvrdila to i ta letošní. Tradiční výlet na běžky napověděl, že sezóna 2011 bude stát za to.
Chata, ve které nešlo pořádně zatopit, nás nevyvedla z míry – prostě jsme spali v oblečení,
ve kterém jsme druhý den běžkovali. Sportovní nasazení, krkolomné pády, vtipná videa i
večerní hry – to vše nás přesvědčilo, že i letos se máme na co těšit.
Na zimních halových turnajích jsme nepředvedly zrovna nejlepší výkony, ale zasvěcení vědí,
že cílem této taktiky bylo pouze dosáhnout pozdějšího podceňování ze strany našich ligových
soupeřek. Na antuce se pak už samozřejmě ukázalo, že i letos budeme favorité druhé ligy.
Jarní část jsme zvládli s přesvědčivým bodovým náskokem, kterým jsme si zajistili první
místo v tabulce i psychickou pohodu v týmu. Sehráli jsme se, ale hlavně spřátelili s novými
posilami z kadetek – s Adamem, Terkou a Andy. Venkovní premiéru jsme zažili na turnaji
v Chorvatsku a po prvních jarních zápasech a vítězném Joudrs cupu jsme se přesvědčili, že
nám to s Danem na trojce, Johnym na jedničce a občas našeptávajícím, občas o něco více
hlasitým Tomem v dugoutu vážně jde.
Letos jsme po roční přestávce vyrazili i na vytoužený letní zahraniční turnaj – už podruhé do
italského Arezza. Prožili jsme týden plný prvotřídní srandy u zábavných her, akvabel a
bazénové zumby, potkali jsme kraby i medúzy, fotili se pod vodou, na vlastní kůži zkusili
dance fight, cpali se zmrzlinou a hlavně – hráli jsme softball. Na turnaji se nám podařilo
vybojovat druhé místo a Kamča má na poličce zase o jednu individuální cenu víc. Podobně se
vydařila i následující prázdninová akce – voda. Sjíždění Vltavy se ani letos neobešlo bez
převrácených lodí (často i mimo jezy) a večerních táboráků s kytarou.
Dokonale odpočinuté jsme se po hlavě vrhly do druhé půlky sezóny. Ta se ale neodehrávala
přesně podle našich představ – přišly první prohry a na ligovém turnaji na Krči jsme skončili
až na sedmém místě. Se vztyčenou hlavou jsme si ale i tohle umístění vybojovali a soustředili
se zejména na play-off. V dramatickém semifinále jsme se utkali s krčským týmem Eagles.
První zápas jsme vyhráli, ale Krč odpověděla hned v tom dalším. Nejdramatičtější byl třetí
zápas – vyhráli jsme o jediný bod v tie-breaku po skoro tříhodinovém zápase. Další den jsme
si už přesvědčivým výkonem vzali poslední potřebné vítězství a těšili se na finále. PV nás ale
překvapily už v sobotním zápase a sebraly nám první vítězství. V neděli jsme se ale ničeho
nezalekli a sérii jsme vyrovnali přesvědčivým skóre 3:9. Ve třetím zápase nás soupeřky
porazily o jediný bod. Ačkoliv jsme věřili, nepodařilo se nám vyhrát ani nedělní zápas a
“pévéčka“ tak zaslouženě získala letošní mistrovský titul. Naše počáteční zklamání
z prohraného finále se nejdřív zdálo jako velký škraloup na letošní sezóně, časem jsme si ale
uvědomili, že druhé místo se jen tak nevyhrává, a že na sebe můžeme být hrdí. Hrdí na to,
jak dobře jsme letos hráli, že jsme se dokázali vyrovnat s neuvěřitelným počtem větších či
menších zranění, že jsme spolu prožili trochu toho smutku, ale mnohem víc radosti, že jsme
se nasmáli, vyblbli… Zkrátka že jsme si tu letošní sezónu zase pořádně užili.
Tome, Dane, Johny – děkujeme, nemělo to chybu.

Na konci roku 2010 do týmu kadetek přibylo na 10 nových tváří z týmu žákyní, které do této kategorie
přerostly, a také několik úplných nováčků. Vzhledem k tomu, že hráčky, které zůstaly z předchozí
sezóny, by se daly spočítat na prstech jedné ruky, vznikl vlastně úplně nový kadetský tým. I řady
trenérů se podstatně rozšířily – z Béčka se na dráhu trenérky rozhodla vydat Lenka Richterová a čest
mužů v našem trenérském týmu alespoň část sezóny hájil Štěpán Souček.
Plni nadějí, plánů a snů jsme se vrhli do trénování a všechny nás to bavilo, protože konečně jsme se
na trénincích začali vídat v hojném počtu. O nadhazovačky a kečry pečovali trenéři na speciálních
trénincích, které probíhaly téměř celou sezónu, a nutno říci, že se nám snaha vyplatila – tým
disponoval šesticí schopných nadhazovaček a trojicí schopných kečrů, a věříme, že tyto hráčky jsou
velkým příslibem do budoucna. A jak se tedy naše sezóna vyvíjela?

Vše začalo v Sedlčanech
Na turnaj jsme vyjely brzy ráno v neděli, tak brzy, že jeden z koučů zaspal a my musely odjet v počtu
13 hráček a pouze 2 trenérů. Jako první nás čekalo Překvapení turnaje, čili kluci z Pegasu. Do utkání
jsme šly s tím, že chceme vyhrát, ale musely jsme se vyrovnat nejen s jiným druhem míče, ale
zároveň i s trémou z prvního zápasu, kterou měly především nové hráčky. V utkání jsme byly hosté, a
proto jsme začínaly na pálce. Začaly jsme opravdu dobře a hned jsme nahrály 8 bodů. V poli nám to
ale ze začátku moc nešlo a tak se kluci z Pegasu dostali do mírného vedení. My jsme se však nechtěly
vzdát a tak vynikající pálkou a skvělou souhrou v poli jsme porazily kluky 31:24 a mohly se radovat
z naší první výhry na turnaji.
V druhém zápase jsme se postavily proti Arrows. Tým z Ostravy se předvedl hlavně velice agresivní
hrou po metách a tak se dostal rychle do vedení. Souhra v poli se nám vůbec nedařila, byla až hrozná
a tak jsme s Arrows prohrály vysoko 36:17.
Další zápas jsme hráli tentokrát s dívkami z Pegasu. Při tomto zápase také vzniklo mnoho hezkých
akcí, které stojí za zmínku: např: několik povedených „ryb“ Pucka, opravdu povedený „placák“ Julči,
ale i překonání strachu Anetky, která poprvé úspěšně zaslajdovala. V tomto zápase nám chybělo
trochu štěstí, vždyť jsme taky prohrály jen o bod 27:28.
Na dalším zápase s Merklínem o 5. Místo už ani tolik nezáleželo a tak jsme šly do zápasu hlavně s tím,
že si chceme hezky zahrát a dát větší prostor hlavně nováčkům. Nakonec jsme prohráli 20:25 a
z turnaje si odvezli 6. místo.
Pak jsme jely ulovit Trutnovského draka
Z původní sestavy 16 hráček jsme nakonec odjely jen v počtu 11, protože ostatní, včetně trenérky
Evy, zůstaly doma bojovat s virózou. Už příjezd do Trutnova se neobešel bez potíží - jedno ze tří aut
vezoucí hráčky a trenéry se hned za Prahou porouchalo. Zatímco jsme my ostatní už byli v hale,
čtveřice hráček společně s řidičem pořád ještě čekala na dálnici na náhradní auto. Nakonec naštěstí
všichni v pořádku dorazili, když se úlohy zachránce ujal pan Navrátil, tatínek Pucky, na dálnici
skupinku naložil a do Trutnova dovezl.
Další den nás hned ráno čekal zápas s týmem SK Kotlářka Praha. Vyhrály jsme ho poměrně jasně
12:26. Po dlouhé pauze nás čekal zápas s Dvorem Králové. Nastupovaly jsme s nesmyslným strachem
a nejenom kvůli tomu jsme zápas prohrály 6:29. Pak přišel zápas s Mladými Buky. Držely jsme se
poměrně dobře, a kdyby nám neutekla první směna, vyhrály bychom. Dokonce se nám podařilo v poli
udržet soupeře bez bodů a pak pořádně zabodovat na pálce! Ale konečný výsledek byl bohužel 18:22
v náš neprospěch. Poslední sobotní zápas byl s žákyněmi z Trutnova, které jsme porazily vysoko 39:4,
a zajistily si tak třetí místo ve skupině.
Podle systému turnaje nás v neděli čekal pouze jeden zápas, a to s Krčí o 5. místo. Po druhé směně se
náš tým bohužel začal rozpadat zevnitř, když jsme se mezi sebou začaly nesmyslně dohadovat. Zápas
jsme si prohrály hlavně hlavou, i když jsme měly na to Krč porazit. Skóre zápasu bylo 12:25. Na
turnaji
jsme tak obsadili 6. místo.
Následoval boj na Krči
Do turnaje jsme nastoupily s velkým odhodláním. To ale bohužel na hráčky Eagles nestačilo. Jejich
agresivní hra a rychlé reakce jim pomohly k vysokému skóre 8:21. To nám nejspíše ubralo na

sebevědomí a ani v dalším zápase jsme nedokázaly soupeře porazit. Nastoupila proti nám Kotlářka
Praha a ani na ni naše síly nestačily. Ať jsme se snažily sebevíc, konečné skóre zápasu bylo 22:14.
V posledním zápase jsme nastoupily proti poměrně slabým hráčkám SaBaTu. Ty měly velkou kuráž,
ale na nás nestačily. Porazily jsme je 19:9.
V neděli se nás štěstí drželo a my čelily dalšímu slabému soupeři, snad nejmladšímu týmu v republice,
Spektru. Byl to jejich úplně první zápas v historii a tak vypadal i konečný výsledek 27:6. Začátky však
bývají tvrdé.
S naším posledním zápasem přišel těžký soupeř, překvapení turnaje, mladší kadeti Eagles. Předchozí
výhry nás však povzbudily a čtyřhodinové čekání nám dalo možnost načerpat energii. Kluky z Eagles
jsme porazily se skóre 16:20. Nakonec jsme se tedy umístili na krásném 5. místě z 10. Nejužitečnější
hráčkou našeho týmu byla zvolena Kiki, jejíž zákroky zejména na 1. metě nám pomohly k tomuto
dobrému umístění.
Po třech halových turnajích začla opravdová softballová sezóna a jako první jsme měly
možnost
ukázat se na domácím Joudrs Cupu 16:
V pátek jsme nastoupily v nových dresech plné očekávání proti Spectru. Na prkno se postavila Pucka,
která báječně odházela celý zápas. Vyzdvihla bych výkony na pálce Julči a Barči, každá měla dva
krásné hity. V poli se nám povedl suprový double, který zahráli Verča, Míša a Bára, po odpalu na
nadhoz jsme zahráli aut na 1B, poté Bára vyautovala ještě běžce ze 3B na domácí metě. Bára zaklekla
tak zkušeně, že by neprošla ani myška. Nováčky ze Spectra jsme porazily hladce 20:0.
V sobotu ráno nás čekal Pegas ze Sedlčan. Měly jsme obavy, že brzké vstávání ovlivní náš výkon, ale
nestalo se. Už ne tak přesvědčivě jako včera, ale naše pálka a běhání po metách vymazaly chybičky v
poli. Vyhrály jsme 12:6. Kiki výborně házela se čtyřmi strike outy na kontě.
Na naše sousedy z Polska – USK Softball Wroclaw začala házet opět Pucka, ale dobrý start do zápasu
se jí nepovedl, hodně met zdarma a k tomu se přidaly chyby v poli, tak jsme v 1. směně obdržely 7
bodů. Na nepříznivý stav jsme nedokázaly odpovědět. I přesto byl dostatek času na srovnání stavu
nebo jeho přiblížení, nálada týmu však upadla na nulu. V poslední směně jsme uhráli alespoň jeden
čestný bodík. Konečný stav 13:1 pro Wroclaw.
Třetím a posledním zápasem v sobotu byl ten s Mladými Buky. Věřily jsme si na ně, postavily jsme
jednu z nejlepších sestav v čele s Kiki na nadhozu a Julčou na kečru. Zápas byl vyrovnaný, skóre se
přelívalo z jedné strany na druhou. Opět rozhodlo naše (ne)pálení v útoku, nevyužité starty na pálce
ukončené jednoduchým luftíkem do vnitřního pole. V poslední směně jsme měly šanci srovnat. Bára
odpálila krásný line drive na osmičku při obsazené dvojce, ale polařka se předvedla a odpal chytila.
Konečný stav 7:8.
Neděle 7:15 soupeř Dvůr Králové – nepříjemná kombinace. Pro zpestření a dostatečné probuzení
jsme místo obvyklých 2 koleček, zvolily rozběhání se s frisbeečkem. Probuzené jsme sice byly, ale do
zápasu se nám vstoupit nepodařilo. V našich hlavách převládl dlouhodobý respekt z Dvorka. Ukázalo
se to jak na pálce, tak i v poli. Prohrály jsme 0:15.
O 7. příčku jsme se utkaly s černými sovami z Brna. Hvězda skvěle házela. Obrana byla taky
bezchybná, plus Julča se blýskala výbornými zákroky na kečru. Byl to vyrovnaný mač, až do 3. směny
byl stav 0:0. Ve 4. směně jsme poprvé skórovaly po nádherném hitu na osmičku, kdy Julča stáhla
Míšu z druhé mety. Brno v 5. směně zaútočilo a dovezlo 5 bodů. Nakonec jsme prohrály 1:5 a umístily
se na 8. místě. Z 8. místa nemusíme smutnit, na to že máme úplně nový tým, jsme hrály dobrou hru.
Krčanda
První zápas, který se odehrál již v pátek proti týmu z Litvy, se nám celkem povedl. Vyhrály jsme 13:2.
Jelikož je ale Litva v softballu na začátku své kariéry, nebyl to takový úspěch, jak by se mohlo zdát. V
sobotu jsme začaly druhým zápasem, tentokrát proti hráčkám z Polska. Do zápasu jsme si daly jasný
cíl – nedopustit znovu, co se stalo na JC 16 – bojovat od začátku až do konce. Boj to byl vyrovnaný,
dokud nedošlo k chybám v poli na naší straně, které ovlivnily celý průběh souboje. Zápas jsme
nakonec prohrály 8:12, ale na pálce jsme prokázaly velkou bojovnost a zlepšení od minulého turnaje.
Další zápas jsme hrály s Dvorem Králové, který je asi nejlepším týmem v této kategorii. Chtěly jsme
odehrát důstojný zápas a do souboje jít bez respektu. To se nám celkem povedlo, ale opět díky
chybám v obraně jsme prohrály 11:0.
Poslední sobotní zápas jsme hrály proti Pražským Storms. V zápase šlo v podstatě o to, kdo postoupí
mezi horní čtyřku a kdo se bude muset utkat o 5. -8. místo. Šanci na výhru jsme měly velkou, ale naše
obrana bohužel nevydržela fungovat celý zápas a to nás připravilo o naše první sladké vítězství v
turnaji. Zápas jsme nakonec prohrály 5:3.
Neděle s sebou přinesla velkou šanci na úspěch proti italskému Bussolengu. Avšak zápas, ve kterém

šlo o to, zda budeme hrát o páté nebo sedmé místo v turnaji, jsme prohrály 7:9 po tom, co jsme
ztratily vedení 5:2. Opět to bylo díky chybám v obraně a ani dobrá pálka nás nezachránila. Vítězství
nám uteklo jen o malý kousek – stačilo zahrát poslední out.
Po Itálii nás čekala šance vrátit Polkám prohru ze sobotního zápasu. Naneštěstí se naše chyby zase
opakovaly, pole nezvládalo reagovat lépe a tak ani v posledním zápase se nám nepodařilo zvítězit –
prohráli jsme 1:14 a to znamenalo konečné 8. místo v turnaji.
Jak bylo v Mladých Bukách?
Do Mladých Buků jsme dorazily lehce po osmé hodině. Náš první zápas jsme v sobotu hrály proti
Eagles Praha. Na prkno se postavila Míša. Výborně vstoupila do zápasu prvním SO a poté zařídila i
druhé dva auty. Druhá směna se už tak moc nepovedla, začali jsme 2 BB, následovaly chyby v poli a
Eagles nám nadělili 5 bodů. Chtěla bych pochválit naše vnější pole, tvrdý trénink se vyplácí. Anet
zabránila další bodovému přídělu chycením dvou těžkých line drivů. A Jana krásně vyběhla rychlý míč
po zemi a zahrála svůj první 9-3 aut. V následující směně jsme odpověděly třemi body, ale tím náš
příděl skončil. Eagles nám nadělily ještě do konce zápasu další 3 body a tedy konečný výsledek byl
3:8.
Druhý zápas ve skupině byl proti Arrows Ostrava, ve kterém házela Hvězdička. Také začala SO, ale
ostravským pálkařkám se na Majdu velmi dařilo. Přišlo několik hitů, které doprovázely naše chyby v
poli, takže Arrows dovezlo v 1. směně hned 6 bodů. Nám se na takový tlak nepovedlo odpovědět, až v
poslední směně nám Arrowsky darovaly bod. Nejprve nadhazovačka trefila Péťu, která po chybě
osmičky doběhla. Nakonec zápas skončil rozdílem 1:11.
Naštěstí na těchto zápasech tak moc nezáleželo, jen rozhodovaly o nasazení do KO systému Play Off,
do kterého jsme šly tedy ze 6. místa. V 17:00 jsme nastoupily proti Pegasu Sedlčany. Šly jsme do boje
naplno. Do zápasu jsme vkročily nejlépe, jak to šlo. Sára s Míšou na 1. metě vyautovaly hned první tři
pálkařky. Pak následoval náš přesvědčivý útok, v kterém jsme udělaly hned 6 bodů. Sára výborně
házela s pěti SO na kontě. Zápas jsme kontrolovaly, ještě přidaly 2 body a nakonec jsme vyhrály 8:3.
V neděli nás čekalo čtvrtfinále s Dvorkem. Vyhrát tento zápas bylo nad naše síly, ale daly jsme si za
cíl,
že budeme důstojným soupeřem. A to se nám povedlo. V poli jsme dělali minimum chyb, Míša dobře
házela, na pálce jsme se snažily, ale na Poldu ani Janu se nám nedařilo prosadit. Zápas skončil
nádherným chycením luftu Pajky na devítce. Výsledné skóre - 5:0 pro Dvůr.
Už bylo jisté, že skončíme do 8. místa, což bylo naším základním cílem, ale my chtěly víc. V tom nám
chtěly zabránit Černé sovy z Brna, ale my jsme jim to nedovolily. Zápas byl napínavý - po odehraných
dvou směnách byl stav 1:1. Sáře se na nadhozu opět dařilo. Ve 3. směně jsme zápas rozhodly - Julča
svým odpalem na 8 stáhla 2 body a následovala hitová smršť z naší strany. Skóre se zastavilo na 6:1.
V
poslední směně jsme ještě přidaly 4 body. Obrana byla skoro bezchybná a Julče ve spolupráci s
Hvězdou se podařilo i chytit krádež druhé mety. Nakonec jsme s přehledem vyhrály 10:4.
Boj o 5. místo se odehrál proti Storms Řepy. Sehrály jsme kvalitní utkání, ale asi únava a velké horko,
které nás celým turnajem provázelo, ovlivnilo náš výkon. Už jsme se nedokázaly prosazovat na pálce
tak jako v předešlých zápasech, ale podařilo se nám zahrát squeeze play. Z Mladých Buků jsme i v
malém počtu přivezli skvělé 6. místo.
Hurá do Ostravy
Byl pátek třináctého, když jsme se v počtu dvanácti hráček a tří trenérů vydali na cestu do Ostravy,
vstříc dalšímu nadějnému turnaji. Cesta byla dlouhá a nemilosrdně vyčerpávající. Když už jsme se
konečně dostaly na vysněné místo - softballové hřiště v Ostravě, čekal nás náš první zápas a to s
Polskem - Blue Angels. Nejspíš za to mohla i jistá únava ze všeho toho cestování a horké počasí, že
jsme polkám nakonec podlehly 16: 3. Svým způsobem za to mohl i náš laxní přístup, s kterým jsme do
zápasu nastoupily. S Polkama jsme neměly to štěstí a odhodlanost vyhrát již delší dobu a tento zápas
byl jenom další z mnoha.
V sobotu nás čekaly další tři zápasy, a to s Black Owls Brno, slovenskou reprezentací a Eagles.
V prvním zápase jsme se utkaly s Brnem, který skončil po dlouhém a vyrovnaném boji dobře pro nás.
Skoro po celou dobu vedlo Brno, ovšem celý zápas jsme nakonec úspěšně převrátily v náš prospěch. S
trochou štěstí jsme nakonec Black Owls porazily 8 : 5.
V druhém zápase sobotního horkého odpoledne jsme se střetly se slovenskou reprezentací. Nejspíš
už jenom ono slovo 'reprezentace' v nás vyvolalo jisté pochyby, které nás v zápase stáhly ke dnu.
Celkem jasně nás nakonec Slovensko podrtilo 18 : 2.
Poslední zápas, který jsme v tomto turnaji hrály, byl s Krčí. Rapidním způsobem se přeměnilo počasí,
které z parného a dusného náhle přešlo na nepříjemný a prudký déšť. I přes drsné podmínky jsme šly

do tohoto zápasu naplno. S posilněným sebevědomím a velkou chutí vyhrát jsme se s Eagles praly
doslova o každý míč. Nakonec jsme to dokázaly! Výsledek byl kladný pro nás a to 6 : 3. Bylo to poprvé
po dlouhé době, kdy se nám podařilo Eagles porazit.
V neděli byl turnaj předčasně ukončen kvůli nepřízni počasí. A i když jsme se chtěly poprat o páté
místo sebevíc, nakonec jsme skončili na krásném 5. - 6. místě, což je zatím naše nejlepší umístění
v turnaji.
Generálka na MČR – Werichiáda
Poslední turnaj před MČR, které se konalo za dva týdny na Joudrs, jsme začaly v pátek odpoledne
zápasem se Spectrem. Spectrum je tým plný naprostých nováčků, proto jsme s nimi neměly problém
a zápas končil ve třetí směně rozdílem 15:0. Po cca čtvrthodinové pauze následoval už o mnoho
zajímavější zápas proti Storms. S těmi jsme měly nevyřízené účty z předešlých vzájemných zápasů a
tak jsme jim to opravdu chtěly vrátit a porazit je. Začaly jsme velmi dobře, hned v první směně jsme
daly dva body a v dalších směnách ještě dva přidaly, zatímco jim jsme povolily jen jeden.
V předposlední směně Storms jeden bod přidaly a v té další ještě čtyři na pěkné kontakty a naše
chyby. Poté vypršel čas a z vítězství se radovaly holky z Řep. Přesto to byl jeden z našich nejlepších
zápasů sezóny.
Ze skupiny jsme tedy postupovaly z druhého místa, a proto následoval zápas s vítězem skupiny B,
kterým byla polská Wroclaw. Zápas byl pěkný, nejdříve jsme vedly 1:0, avšak poté Polky skóre otočily
na 2:1. V poslední směně se nám podařilo obsadit mety a sérií BBček dovézt dva body. Konečné skóre
tedy bylo 3:2 a pro nás to znamenalo postup do semifinále. Výhrou v tomto jediném sobotním zápase
jsme si krom postupu vybojovaly i pozdější nedělní vstávání.
V neděli jsme se sešly v deset hodin k semifinálovému zápasu s Dvorem. Velké ambice na výhru jsme
neměly, chtěly jsme však odehrát pěkný zápas. Skóre 15:0 nebylo úplně dobré. Přestože je Dvůr
velmi silný soupeř, už jsme s ním dokázaly hrát i pěkný zápas se skóre 5:0 pro Dvůr, což se nám v
nedělním zápase nepovedlo. Pořád jsme však před sebou měly zápas o třetí místo. Krčská výhra
v semifinále nám do cesty za medailí postavila znovu Storms. Těm jsme měly co vracet a tak jsme do
zápasu vstoupily hned dvěma body. Na ty Storms nedokázali hned odpovědět, bohužel my jsme také
v následující směně bod nepřidaly. V začátky třetí směny se Storms zvedly a podařilo se jim čtyřikrát
skórovat. My jsme v tom hrozném vedru měly už opravdu dost, ale Léňa dala time, my jsme se rychle
napily, oddechly a ukončily směnu. V dohrávce směny jsme nezačaly úplně dobře. První pálkařka out,
druhá se dostala a kradením až na tři, další pálkařka byla ale také out. Za tohoto stavu šla na pálku
Julča. Ta propálila trojku tvrdou ránu po lajně, stáhla Verču z trojky a sama obsadila druhou metu.
Následující hit Sáry stáhnul Julču pro vyrovnávající bod. Na passed bally byla znovu obsazena třetí
meta a šla na pálku Míša, která stáhla vítězný bod. Další pálkařka ukončila směnu.
Do pole jsme šly s jasným úkolem, podržet a v další směně přidat body. To se nám krásně podařilo a
Míšinou zásluhou jsme po třech SO šly z pole. Míša odházela všech povolených 12 směn a všechny na
jedničku. K všeobecnému údivu byl konec hrací doby, takže jsme už ani nešly na pálku a mohly jsme
se radovat z krásného zápasu a medaile za třetí místo.
Mistrovství ČR kadetek – vrchol sezóny
Celý turnaj pro nás začal v pátek, kdy jsme hrály zápasy v rámci základní skupiny, ve které jsme byly
společně s Arrows, SaBaTem, a Mladými Buky. První zápas byl se Sparks z Mladých Buků, které jsme
porazily 9:2. V zápětí jsme se na stejném hřišti a opět jako domácí utkali s Arrows Ostrava, které se
nám nepodařilo porazit, a prohráli jsme 7:2. Následovala pauza, a po ní zápas se SaBaTem, který
jsme rozsekaly 13:3. Ze základní skupiny jsme postoupily jako druhé, za Arrows.
Hned první sobotní zápas jsme hrály v 8:30 s Eagles. Po vyrovnaném zápase jsme je porazily 10:7, a
naše sebevědomí vzrostlo. V dalším zápase jsme porazily Storms Řepy, také poměrně těsně, 6:5. Na
cestě výš nás čekal už pouze SaBaT, kterému nikdo nedával příliš nadějí. Do zápasu jsme nastoupily
s přílišným sebevědomím, které nám SaBaT srazil téměř okamžitě. Po druhé směně vedl 5:0.
Proběhlo střídání v poli a my se snažily odhodlat k lepšímu výkonu, ale to se nám nepovedlo. Stáhly
jsme sice skóre na 5:4, ale SaBaT nám naložil ještě nějaké body, a to už jsme nevydržely. Prohrály
jsme 8:5. Tím jsme si zablokovaly cestu nahoru a čekal nás poslední nedělní souboj o předposlední,
tedy sedmé místo, ve kterém jsme bojovaly opět se Storms, které stejně nečekaně prohrály
s Mladými Buky.
V neděli se konečně do naší sestavy zapojili i nováčci, ale rozhodně jsme nechtěly zápas jen tak
odevzdat. Na začátku se nám to dařilo. Bylo hodně směn bez bodů na obou stranách, než se nám
podařilo prolomit obranu Storms, a daly jsme dva body. V poslední směně ale Storms obrátily a zápas
byl ve stavu 5:2 a my šly do dohrávky. Hodně slušně jsme se držely a podařilo se nám nevzdat zápas
do poslední chvíle, s čímž jsme mívaly vždy problémy, ale po posledním strike outu jsme prohrály 5:4.

Náš výkon v průběhu turnaje, ostatně i v průběhu celé podzimní části sezóny, nasvědčoval tomu, že
bychom mohly mít ambice hrát na MČR 16 o medaile. Rozhodl jeden jediný zápas, který nám takticky
ani výkonnostně nevyšel. Budiž nám to všem ponaučením do příští sezóny – žádný zápas se nevyhraje
sám, ať je soupeř jakýkoli, a také je potřeba si odnést to, že kadetky SK Joudrs Praha mají silný tým a
když všechny táhneme za jeden provaz až do konce, tak soupeři mají důvod se nás bát!
Joudrs, Olééééé!!!

Sezóna Joudrs Žákyň:

Do třetice všeho dobrého – máme bronzové medaile z MČR!
Bylo více než potěšující, že jsme sezónu začali s řadou nových hráček a zájem hrát v našem klubu byl
tak velký, že jsme si mohli dovolit již od počátku mít na všech turnajích dva týmy. Počet hráček na
soupisce v průběhu roku dosáhl 35, což by ještě před pár lety bylo pro nás neuvěřitelné číslo. Za naši
práci s mládeží sklízíme zasloužený obdiv i od konkurenčních klubů. Fungování dvou týmů by však
nešlo bez rozšíření trenérského týmu. Naštěstí máme zapálené rodiče, takže se k těm stávajícím,
Renatě, Petrovi a Jirkovi R. přidali Kačka s Martinem a my tak měli kompletní organizační zajištění,
navíc v závěru sezóny díky Jirkovi H. i s „vlastním“ autobusem a řidičem.
Halové turnaje (dva ve Dvoře a jeden na Krči) již tradičně posloužily především ke zpestření zimní
přípravy a k prověřování dovedností nacvičených v tréninkách a na soustředěních. O výsledky nám zde
rozhodně nešlo, chtěli jsme hlavně hrát a postupně si dělat představu o složení obou týmů pro
extraligu. Ty jsme pak ve venkovní sezóně záměrně nepostavili jako jeden vyloženě silný a druhý
slabší, byť se oficiálně nazývaly A a B. Na straně jedné jsme pak sice neměli výrazné úspěchy, na
straně druhé si hráčky mohly dosyta zahrát na „svých“ postech a navíc, jak se později ukázalo na
finálovém turnaji, soupeři nečekali tak kvalitní tým hráček vybraných z obou našich týmů, což bylo
naší konkurenční výhodou a momentem překvapení.
Posledním ostrým testem před extraligou byl Joudrs Cup kadetek, jehož se zúčastnily nejzkušenější
žákyně. V kombinovaném týmu s kadetkami jsme si chtěli prověřit aktuální připravenost klíčových
hráček a neskončit poslední, obojí se nám podařilo. A pak to přišlo, začala extraliga. Na úvodním
domácím Joudrs Cupu 13 jsme chtěli otestovat především sami sebe a také se předvést mnoha
fandícím rodičům. Oba naše týmy, které se hned na úvod střetly ve vzájemném krásném večerním a
nutno podotknout, že ve velmi vyrovnaném souboji pod světly, na turnaji nezklamaly. Béčko příjemně

překvapilo nadšením jak u hráček, tak u nově složeného koučovského týmu. Áčku jen těsnou prohrou
s Krčí uniklo semifinále.
Obdobně probíhaly i další turnaje. Ten na Werichu se našim týmům moc nepovedl, což, jak se později
ukázalo, mělo důležitý vliv na konečné pořadí v extralize a nasazení do finálového turnaje. Do Ostravy,
kam jsme odjížděli s cílem urvat některou z medailí a polepšit si v tabulce, jsme po zralé úvaze
postavili jen jeden silný tým. Naštěstí, protože se nakonec díky silnému a vytrvalému dešti vůbec
nehrálo. Tenhle povedený „výlet“ probíhal takto: v pátek večer jsme přijeli, ubytovali se v internátě
(výjimečně jsme měli možnost konečně spát i na postelích), ráno se nasnídali, převlékli do dresů a
vyrazili na hřiště. Tam nám řekli, že se hrát nebude. Takže jsme se zase převlékli do civilu a po obědě
vyrazili k domovu. A my se tak těšili, věřili jsme, že na stupně vítězů máme … Ostrava je holt zakletá,
ať se tady hraje na podzim či na jaře.
I na Krči nás přivítal déšť a především nepřipravenost turnaje ze strany pořadatelů, zpočátku to
vypadalo, že se snad ani tady nebude hrát. Díky přístupu členů všech týmů, kteří mnohdy suplovali
organizátory v přípravě hřišť, se nakonec hrálo. Za zmínku jistě stojí nadšený výkon Béčka, které
otočilo téměř prohraný zápas proti Merklínu a vyválčilo svou první extraligovou výhru, a historické
první vítězství Áčka nad favoritem ze Dvora i s Apolenou v sestavě. Výsledkově sice nic moc, ale
dramatický průběh turnaje stál za to. Zvláště Béčko doplatilo na těsnou prohru s Trutnovem, bylo by
bývalo mohlo při lepší konstelaci ve skóre projít až do semifinále a skončit lépe než Áčko.
Jarní část jsme pak zakončili na začátku prázdnin týdenním soustředěním v osvědčených Ledenicích. I
tady nás zpočátku trápil déšť, naštěstí jsme měli k dispozici tělocvičnu. Pobyt nám zpříjemnily
návštěvy rodičů, skvělá trenérská výpomoc v podání Lenky a Verči z B týmu žen i návštěva krytého
bazénu v Třeboni, kde na nás budou jistě ještě dlouho vzpomínat návštěvníci čekající v řadě na
lístky…. Nakonec došlo i na oblíbený ledenický rybník, tréninkové zápasy s domácím chlapeckodívčím týmem a třešňovou brigádu. Zkrátka povedené soustředění, které nám hodně dalo po všech
stránkách. Hned po měsíci jsme se vydali spolu s kadetkami na další, tentokráte zahraniční pobyt, a to
do Itálie, konkrétně do Sala Baganzy . Ten jsme si náramně užili a kdo se nezúčastnil, mohl jen
litovat. Spaní ve stanech, každodenní koupání v bazénu pár kroků od tábořiště, navázané přátelství
s milými hostiteli, mnoho krásných zážitků a samozřejmě pilné trénování, které nám znepříjemňovalo
úmorné vedro. Ale zvládli jsme to včetně obou přípravných zápasů s domácími Italkami. Stejně tak i
obě dlouhé cesty autobusem. Díky patří Renatě i Stáně a Jirkovi Hudíkovým za pohodovou a rodinnou
atmosféru a hladký průběh naší zahraniční mise. Ta byla herně zaměřena na náš hlavní cíl, na finálový
turnaj extraligy ve Dvoře a získání některé z medailí. Tomu jsme podřídili i závěrečné kolo extraligy
v Ledenicích. Do týmu A již byly nominovány adeptky pro plánovanou sestavu na finálový turnaj
s cílem se maximálně sehrát. A hned to bylo znát i na našich výsledcích, byť nám chyběla naše první
nadhazovačka Verča. Krásné a dramatické zápasy s Werichem i Krčí daly tušit, že náš cíl sezóny není
nereálný. To jen soupeři byli překvapeni naši nenadálou silou…
… kterou jsme ve Dvoře ještě umocnili posilou z týmu kadetek Míšou. S naší výpravou vyrazil i náš
fanklub, který nám svým povzbuzováním hodně pomáhal a svými tanečními kreacemi utvářel skvělou
atmosféru v týmu a rozpoutával oranžové peklo na hřišti i v hledišti. Do finálového turnaje jsme se
nakonec nominovali jako 5. tým extraligy, takže jsme museli absolvovat páteční zápasy základní
skupiny. Zdánlivě o nic nešlo, ale už zde probíhalo nebývalé taktizování s cílem vyhnout se ve
vyřazovacích bojích hlavnímu adeptovi na zlaté medaile, domácímu Dvoru. Ve hře totiž ještě zůstávaly
dvě další sady medailí a 7 týmů, které je chtěly vybojovat. I my jsme zvažovali různé strategie,
nakonec jsme však zůstali u té hráčské: co nejvíce vyhrávat. Velký počet hráček v týmu nám navíc dal
možnost šetřit síly tam, kde to bylo možné – v zápasech s dominantním Dvorem, na který jsme
nakonec narazili hned 2x a na který bychom ani při nejlepším výkonu nejspíše nestačili. Ale s ostatními
týmy jsme předvedli úžasné a pro nezasvěcené nečekané výsledky. Ještě ve skupině jsme přejeli 8:0

Wericha, který si díky dobré sezóně hodně věřil a nyní se nestačil divit. V play off jsme si 6:0 poradili
s Merklínem, 11:1 s Ledenicemi a po prohře v semifinále s Dvorem jsme nastoupili k poslednímu
zápasu, opět s Werichem. O vysněné medaile. A byl to jeden z našich nejkrásnějších zápasů: skvělá
atmosféra, týmová soudržnost, dobrá hra, drama až do konce. Naše touha po vítězství byla silnější a
nakonec jsme ten poslední a nejtěžší krok dokázali udělat a na třetí pokus stupně vítězů na Mistrovství
ČR konečně vybojovat. Po posledním míči vypukla obrovská radost nás všech a pro bronzové medaile
jsme přímo dosprintovali. Bohužel jsme si náš úspěch nemohli kvůli naplánovanému odjezdu autobusu
dosyta a všichni pospolu vychutnat. Vše jsme si tedy vynahradili na Joudrs při oslavách našeho 3.
místa za účasti všech hráček týmu, protože i ty, které ve Dvoře nehrály, se na našem úspěchu
celoroční prací podílely. Díky patří i všem rodičům, kteří nám během roku pomáhali, i oni tak přispěli
ke splnění našeho hlavního cíle sezóny. Tím dalším a dle mého názoru rovněž splněným cílem bylo
vytvoření skvělé party mezi hráčkami i všemi, kdo se kolem týmu pohybují, prožití mnoha báječných
chvil na hřišti i mimo něj a zlepšování našich softových dovedností.
Závěr sezóny patří už tradičně loučení s těmi členkami týmu, které přecházejí do kadetek. Připravili
jsme jim při této příležitosti exhibiční zápas s jejich rodiči a následnou rozlučkovou oslavu. Věřím, že
budou týmu kadetek přínosem a přeji jim mnoho úspěchů v další sportovní kariéře.
A my v žákyních startujeme přípravu na novou sezónu. Zdánlivě stejný kolotoč, ale s širokou
základnou již zkušených hráček i realizačního týmu, opět se slušným počtem nadějných nováčků,
navíc se zdravým sebevědomím. Takže jaký jiný může být náš cíl, než obhajoba medailí…
za trenérský tým žákyní
Petr

¨

Po té, co se nám v loňském roce povedlo znova nastartovat Sdružení, jsme se letos rozrostli o další
členy, dnes už i kamarády, na které se vždy těšíme.
V letošní sezoně jsme se hned od dubna ujali svého úkolu a po krátkém zaškolení nováčků jsme se
nebojácně vrhli do série Joudrs cupů na našich krásných osvětlených hřištích. Ať už pařilo sluníčko
nebo padaly trakaře, dělali jsme všechno pro to, aby bylo vše v pořádku a jak má být. Dvacítka našich
členů během sezóny zabezpečila organizaci celkem 6 velkých turnajů pořádaných klubem. Množství
odpracovaných hodin při hrabání a lajnování hřišť či obsluze výsledkových tabulí by vydalo na čtvrt
pracovního roku. Nesmíme samozřejmě opomenout naše fotografy a jejich báječné fotky, ani členky,
které vypomáhaly Frantovi v bufetu.
Ale nejenom prací je člověk živ, proto jsme se sešli i na jiných akcích, např. na bowlingu či exhibičních
zápasech, při kterých jsme utužovali naši skvělou partu.
Všem, kteří přiložili ruku k dílu, patří velké poděkování. Přejeme krásnou a odpočinkovou zimu a
těšíme se na novou a doufáme, že stejně úspěšnou sezonu 2012.

za všechny členy S. O. F. T.
Katka a Jirka Růžičkovi

P. S. : A samozřejmě rádi v našich řadách přivítáme nové S.O.F.Ťáky 

Projekt klubu „T-ballová školní liga Prahy 8“ má úspěšně za sebou již II. Ročník!!!
Po loňském premiérovém ročníku se T-ballová školní liga Prahy 8 pevně usadila v termínové listině
sportovních akcí základních a středních škol nejen z osmého pražského obvodu. Projekt, který vytvořil
a zastřešuje náš klub, se dále úspěšně rozvíjí. V loňském školním roce se některého z 6 turnajů
pořádaných převážně na našem hřišti zúčastnilo 8 škol, které postavily v některé z obou věkových
kategoriích dokonce i dva týmy. Bylo odehráno celkem 87 zápasů a hráčky Joudrs významně přispěly k
celkovému vítězství svých škol. V mladších dívkách zvítězila "naše" ZŠ Dolákova, ve starších dívkách
pak celý rok kralovala děvčata z Gymnázia Ústavní.
Liga je nejen skvělým propagátorem softballu na Osmičce i v jejím okolí, ale především díky ní
neustále vzrůstá i naše členská základna v týmech žákyní a kadetek, což nám závidí ve všech českých
klubech! Poděkování za rozvoj softballu mezi dětmi a mládeží zaslouží nejen organizátoři, ale také
učitelé, kteří s tímto sportem své žákyně na školách seznamují a věnují jeho výuce potřebný čas.
Věřme, že zájem o T-bálovou školní ligu Prahy 8 bude v nadcházejícím školním roce mezi žáky i učiteli
ještě větší a že se do projektu bude zapojovat stále více škol.

Joudrs se rozrostl o kategorii nejmenších
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“ a to dokonce ve dvou kategoriích: pro děti ve věku 5 – 7
let je to kategorie Micro, pro mrňata ve věku 3 – 5 let kategorie Mini-Micro. Tréninky probíhají každé
úterý a čtvrtek a jsou zaměřeny na všeobecnou atletickou přípravu. Kroužek vede Petra „Babeta“
Pravečková z A-týmu a Jindra Štefková, mamka Karin z Béčka. 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.

Děkuje sponzorům!!!!!

