


Frolíková Štěpánka
Jakešová Tereza
Jaklová Lenka
Lemberková Anna
Loudová Magdaléna
Patlichová Klára
Pfeiferová Dina
Podzimková Denisa
Polmanová Magda
Zappová Lucie
Zelenková Marie

Kusý Tomáš
Rychtaříková Eva
Bíža Matěj

Frolíková Štěpánka
Jakešová Tereza
Jaklová Lenka
Lemberková Anna
Loudová Magdaléna
Patlichová Klára
Pfeiferová Dina
Podzimková Denisa
Polmanová Magda
Zappová Lucie
Zelenková Marie

Kusý Tomáš
Rychtaříková Eva
Bíža Matěj

Zimní příprava & Drnda

Zimní příprava byla pro nás více než úspěšnou. Tak jako již každý rok jsme 
se zúčastnily halového turnaje v Holandsku, kde jsme vybojovali krásné 
druhé místo. Již tento turnaj nám napověděl, že i v tak malém počtu hráček 
v našem týmu můžeme úspěšně bojovat o přední příčky. Naším druhým 
turnajem v zimní části sezony byl Joudrs cup, který se odehrál v Kladenské 
nafukovací hale. Až do finále jsme procházeli bez porážky, a až ve finále jsme 
našli jediného přemožitele Eagles. Zimní část sezony byla úspěšně za námi a 
my se mohli těšit na tu vždy příjemnější část sezony jarní.



Jarní přípravné turnaje & Madla

Turnaj v Bollate 16.-17.3.2012
Naše jarní, venkovní příprava začala náročným turnajem. Stejně jako minulý rok jsme se vyrazili rozeh-
rát za hranice, a to do italského Bollate. Turnaje se zúčastnilo šest týmů, a abychom si pořádně zahráli, k 
turnajovým zápasům jsme přidali i pár přátelských utkání. První přátelák jsme odehráli už v pátek večer s 
Legnanem. Vstup do utkání se nám i po náročné cestě povedl a po první směně jsme se těšili na vyrovnaný 
zápas. Nakonec se nám ale nepodařilo přidat potřebné body, chybovali jsme v obraně a z výhry se nakonec 
radovalo Legnano. V druhém přátelském utkání, které jsme odehráli druhý den s italským týmem Saronno, 
se nám již zadařilo a s přehledem jsme je porazili. V sobotu odpoledne jsme vstoupili do turnaje zápasem s 
Bollate do 21 let a ve vyrovnaném utkání jsme nakonec prohráli o jediný bod 6:7. V nedělním boji už jsme 
si ale výhru nenechali vzít a po napínavém tie-breaku porazili Caronno 7:6. V zápase o třetí místo jsme se 
utkali opět se Saronnem, výborně útočící tým jsme bohužel nedokázali porazit a prohráli jsme 6:1. V turnaji 
jsme tedy obsadili čtvrtou příčku, pohár pro vítěze získalo Bollate. Spíš než celkové umístění pro nás ale bylo 
důležité především to, že jsme si po zimě konečně opět zahráli venku.

Enschede 30.3.-1.4.2012
K jarní přípravě už několik let neodmyslitelně patří další zahraniční turnaj v holandském Enschede. V naší 
skupině jsme se museli utkat s třemi silnými týmy - Carousselem, TTT a Sparks. První sobotní zápas s ruským 
Carousselem jsme prohráli, Rusky dobře pálily. V druhém zápase s místními Tex Town Tigers jsme se opět 
museli vypořádat s velkým pálkařským náporem. Nám se sice dařilo obsazovat mety, běžce už se nám 
bohužel nepovedlo stahovat, a tak si TTT připsalo výhru 7:3. V posledním sobotním zápase jsme se utkali s 
asi  nejsilnějším týmem naší skupiny - Sparks Haarlem a ani tento holandský tým se nám nepodařilo pora-
zit. Sobotní večer jsme si užili u hudebního kvízu a dobré večeře v místním Clubhouseu, další den nás čekal 
zápas s týmem z druhé skupiny - Olympia Haarlem. Do utkání jsme vstoupili dobře a dostali se na mety, 
body jsme ale nestáhli a našeho zaváhání Olympia hned v zápětí využila. Holandský tým dobře pálil a trestal 
naše četné chyby v obraně, které nás stály vítězství. Poslední zápas turnaje jsme si zahráli s Němkami a ani v 
něm se nám nepodařilo zvítězit, i tak jsme si rádi zahráli s nejlepšími týmy Evropy, nasbírali další zkušenosti 
a rozehráli se před
blížící se sezónou.

Jakobe Cup 12.-15.4.2012
Jakobe Cup byl posledním přípravným turnajem před začátkem extraligy. Do turnaje jsme vstoupili 
čtvrtečním vítězstvím nad SaBaTem 11:1. V utkání, které se hrálo od osmi večer, jsme si vedli velmi dobře a 
především díky dobré pálce jsme si zajistili jasnou výhru. Čtvrteční nízké teploty jsme si vynahradili v dalším 
utkání s ruským Suchdorem, které se hrálo v sobotu za slunečného počasí. I tento zápas jsme zvládli s 
přehledem a Rusky porazili stejným výsledkem jako SaBaT 11:1. Na dalšího soupeře jsme si museli počkat až 
do 19:30, ani dlouhá pauza mezi jednotlivými zápasy nám ale nezabránila vzít si další výhru na turnaji, ten-
tokrát jsme porazili Čechii 7:4. V neděli od jedenácti nás čekalo utkání s Krčí o postup do finále. Do posled-
ního zápasu jsme vstoupili velmi dobře a hned v první směně jsme Eagles dali dva body. Eagles ale výborně 
pálili a postupně si vytvořili několika bodový náskok. Nám se nedařilo stahovat body a smůla se nám lepila 
na paty, o čemž svědčí i několik výborných odpalů, které bohužel skončily v rukavicích našich protihráček. 
Ačkoliv se nám konečné skóre 7:2 nepodařilo obrátit, s našimi výkony jsme byli spokojeni. Nedělní počasí 
letošnímu Jakobe Cupu nepřálo, proto byl poslední zápas o třetí místo s Čechií zrušen a my jeli domů o něco 
dřív.



Jarní část ligy & Anička

Po poctivé předsezónní přípravě jsme se mohly bez obav pustit do první části ligy. Hlavními soupeři nám byla podle 
očekávání Čechie a Eagles. S prvním z těchto týmů jsme odehrály dva vítězné zápasy hned během prvního hracího 
ligového dne. Při druhém střetnutí s Čechií naše úspěšnost lehce klesla, přinášíme si do tabulky výhru jen jednu. Souboje 
s tradičním rivalem Eagels byly výrazně obtížnější. Během více či méně vyrovnaných bojů se nám podařilo získat ze čtyř 
zápasů jedno vítězství.
Ostatní týmy jsme porážely i přes peripetie dané nízkým počtem hráček v týmu. A tak jsme si mohly v klidu dopřát prázd-
ninový odpočinek s vědomím prvního místa v extraligové tabulce.

Prázdninová příprava – nerepre sekce & Papi

Letní příprava nerepre skupinky nám začala na konci července. Dost tvrdě jsme makali! Jedno denní soustředění na jou-
drs bylo obzvlášť zajímavé, protože se nás tam sešlo v dosti strastiplném počtu. Softball jsme procvičili a vše jsme zvládli 
na výbornou také jsme oprášily naše kolečkové brusle a dokázali přitom obdivovat nadané kanoisty :)  V dalších dnech 
jsme se zúčastňovali večerních tréninků za asistence Erika a Matěje.

Prázdninová příprava – repre sekce & Téra

Joudrs repre skupina letos čítala čtyři členy: Anču, Drndu Dinu a Téru. Jejich příprava spočívala v účasti na 
reprezentačních akcích – soustředění a turnaji ve Veroně a především Mistrovství světa v kanadském Whitehorse. Po 
návratu z mistrovství světa, kde český národní tým obsadil historicky nejlepší deváté místo, bylo hlavním úkolem si 
fyzicky i mentálně odpočinout a nabrat síly do zbytku sezony. Proto se holky k týmové Joudrs přípravě připojily až těsně 
před pohárem.



Pohár & Zappik

Mamma mia!!!Tutto bene…Nabíráme dvě Storms posily a vyrážíme směr Sardinie. 
Myslím, že dodnes některým přítomným na letošním poháru není úplně jasné, jak se 
to všechno stalo. Jak může jeden a ten samý tým dostávat takový nakládačky a zároveň 
odehrát tak dobré zápasy? Naštěstí jsme vždycky věděli, kdy je ten správný čas zabrat. 
Osobně musím říct, že rozhodující medailový zápas proti Německu byl tím nejlepším a 
nejvíc nervy drásajícím duelem celé sezóny! A ještě se šťastným koncem! Byl to skvělý 
turnaj a i v těch sto stupních jsme si ho moc užili!!! 

Závěr sezony & Majka

Na závěr sezóny nás čekaly dvojzápasy s moravskými týmy na jejich domácích hřištích. V 
důsledku neprůjezdnosti dálnice D1 byl začátek prvního zápasu o několik desítek minut 
posunut. Naší bleskovou předzápasovou rozcvičkou jsme nakonec byli připraveni začít 
včas, ale rozhodčí, kteří do Kunovic vyrazili také po dálnici, do začátku hrací doby přijet 
nestihli. Jasné dvě výhry nad Kunovicemi svědčily o tom, že nás stres z pozdního příjezdu 
nevyvedl z míry. Noc v Ostravě, jistota, že už máme první místo v tabulce extraligy v 
kapse a v důsledku toho kulturní vyžití některých hráček v proslulé Stodolní, se podep-
salo na naší prohře (o bod) se statisticky posledním extraligovým týmem v posledním 
zápase základní části. Paradoxně po té, co jsme Ostravu o necelé dvě hodiny před tím 
porazili ve čtvrté směně 13:0.

Jako vítězové základní části jsme si na soupeře museli chvilku počkat. Z dvojice Kunovice 
– Chemie nakonec ve čtvrtfinále vyšel jako vítěz moravský tým, a tak bylo jasné, že nás v 
semifinále opět čeká několikasetkilometrová cesta za soupeřem. S ohledem na předchozí 
zkušenost jsme tentokrát na kunovické hřiště dorazili s poměrně velkým předstihem. 
Kunovice jsme porazili těsnou výhrou 3:2. Další noc na Moravě a další prohra druhý den, 
tentokrát poměrně vysoká. Naštěstí další zápasy jsme odehráli na našem domácím hřišti, 
a tak jsme Kunovicím skóre vrátili. 

Do finále se spolu s námi probojovala i Krč, která v semifinálovém boji s Čechií neměla 
ani jedno zaváhání. Přestože jsme si v prvních dvou finálových zápasech svou hrou vždy 
do konce třetí směny zajistili vedení, závěr zápasů se Krči dařil otáčet v jejich prospěch. 
Do třetího finálového zápasu jsme šli s tím, že chceme vyhrát. Avšak i soupeř měl zřejmě 
stejný cíl, a tak urputný boj, který po každé směně končil nerozhodným skórem, trval 
až do deváté směny, kde jsme těsně (2:1) Krč porazili. V posledním, časově nejkratším 
finálovém zápase už se nám bohužel nepovedlo stáhnout žádný bod. Do finálových bojů 
výraznou měrou zasahovali i rozhodčí, kteří jakoby se střídali ve strhávání pozornosti 
nad svými nešťastnými rozhodnutími. Naštěstí v nás a snad i u našich fanoušků nakonec 
zvítězil dobrý pocit z pěkných zápasů, ze super zásahů a ze skvělého softballu, který 
ve finálových bojích byl k vidění, a to jak na naší, tak i na soupeře straně. Velký obdiv 
nepochybně patří celému týmu, neboť extraligu odehrál s 11 hráči a především jediné 
nadhazovačce, která se musela vyrovnat s pocitem, že není možnost ji po celou sezónu v 
zápasech vystřídat. 
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Sezóna Béčka, taková, jak jí vidme my

 Kapitola 1. Zimní tréninky aneb skromná účast, ale věříme.

Kapitola 2. Konečně jaro!

Kapitola 3. Joudrs v plné síle.

Kapitola 4. Letní odpočinek.

Kapitola 5. Opětovný boj v semifinále.

Kapitola 6. Finále!



Sezóna byla skvělá. Zdárně jsme se přenesly přes počáteční 
rozpaky nad naším počtem v zimě a stal se z nás výborný 
tým, na který budu dlouho vzpomínat. Drželi jsme při sobě 
i ve chvílích, které nebyly jednoduché (například když jsme 
věděli, že nás na víkend bude jen devět, nebo když dal klub 
z pochopitelných důvodů přednost bojům o áčkové finále). 
Přes všechny nepříjemnosti jsme se dostali až do finálových 
bojů. A ať už jsme skončili první nebo druzí, byli jsme tím 
nejlepším týmem druhé ligy, a to nejen herně.
Těšila jsem se i na každý víkend mimo Prahu, že se naložíme 
do Mrkve a budeme se celou cestu jenom smát. 
Budou mi chybět večerní  session v hospodě mimo Prahu na 
lize.
 Play off  se nám prostě tak nějak stalo. Ale když už 
jsme v tom pak byly, najednou se všechno otočilo. 
Zase jsme byly jeden tým a bojovaly za společnou 
věc. Nikdy nezapomenu na poslední zápas semi-
finále - tak skvělej pocit jsem už dlouho neměla 
a hrozně mě štve, že jsme byly postaveny do té 
rozhodovací situace. Pořád z toho mám hloupej 
pocit.
Třeba Kamča je takový supernadhoz .
Pár skleniček vína na zimním srazu s Tomášem vedlo k 
tomu, že po osmileté pauze jsem na krk dostala stříbrnou 
medaili za druhou ligu. A pak, že je alkohol škodlivý! 
Některé sezóny si člověk už ani nevybaví, některé padnou 
v zapomnění, ale pak jsou takové, které jsou plné tolika 
hezkých momentů a skvělých lidí a zážitků, že nad těmi 
ostatními vyčnívají. Tahle sezóna byla pro mě jednou z 
těch nezapomenutelných. Úžasnej kolektiv, pár pořádnejch 
nakládaček a sranda! 
A ještě jedna poznámka - nejvíc softballový podzim postihl 
Tobíka. Jakákoli softová fotka, nebo video, nebo jakékoli 
fandění u sportu způsobuje, že Tobík nekontrolovatelně 
vykřikuje: „Gábi hit, Gábi hit!“
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Před začátkem uplynulé sezóny se tým kadetek rozrostl na krásný počet 30, ze kterého jsme utvořily 2 týmy. Naším 
cílem pro tuto sezónu bylo hrát co nejvíce zápasů, nasbírat co nejvíce zkušeností, a ty potom využít na finálovém 
turnaji. Minulý rok se nám finálový turnaj, který se konal u nás ve Svoboda parku, moc nepovedl, tak jsme to letos 
chtěly napravit. Jak se nám to povedlo, někteří už vědí, ale kdo ne, čtěte dále. 

Tato myšlenka vedla k velmi časově i fyzicky náročné sezóně. To nehrálo do karet některým našim hráčkám, které 
se během sezóny rozhodly skončit, a to převážně s časových důvodů nebo kvůli zranění. Ale to nám nezabránilo 
u většiny turnajů postavit 2 týmy. Za to chceme poděkovat Joudrs žákyním, které nám nespočetněkrát pomohly 
doplnit náš kádr.

V zimní přípravě jsme pro hráčky vytvořili nový projekt halových miniturnajů, který se nazývá Pražská páteční liga 
(PPL), kde vždy jeden pátek v měsíci jsme sehrály několik T-ballových zápasů v tenisové hale Slovan Bohnice na 
Podhajských polích. Této ligy se ještě zúčastnily týmy Eagles, Storms Řepy a Sabatu. PPL vyhrál jeden z našich týmů 
Joudrs Royal, ale nutno říci, že nominace do týmů byla „náhodná“ - vždy jsme se snažily postavit dva stejně silné 
týmy. V zimě jsme se také zúčastnily už zajetých halových turnajů v Sedlčanech, Trutnovského draka, Joudrs Indoor 
Cupu 16 a Krčandy. Hráčky tedy měly možnost navýšit počet odehraných zápasů a získat obrovský přísun hráčských 
zkušeností. 

V únoru jsme opět vyrazily na horskou chatu Grunt. Už o něco chytřejší, poučeni z loňského roku, jsme si 
prodloužený víkend neskutečně užily. Super lyžovačka, spousta holek si zvolila snowboard, na kterém většina 
stála poprvé, takže ty zkušenější zaučovaly nováčky. Po celý pobyt nám bylo teplo, protože určené služby topičů 
nezklamaly a odvedly skvělou práci. Doufáme, že se tato akce vydaří i příští rok. 

Do Extraligy kadetek jsme nastoupily se dvěma týmy, které jsme rozdělily na výkonnostní A - tým a rozvojový B - 
tým. Prvním extraligovým turnajem byl tradičně Joudrs Cup 16, který se konal na začátku dubna. Počasí nás pěkně 
vyšplouchlo, ten víkend byly na teploměru asi 3°C a dokonce v sobotu i sněžilo, vůbec se nevědělo, zda se turnaj 
dohraje. Ale ukázalo se, že softballistky nejsou žádné bábovky, a turnaj se dohrál. Na tomto se začínala ukazovat 
skvělá zimní příprava, protože jsme sehrály velmi vyrovnaný zápas s Wroclawí, která nás loňskou sezónu hladce 
porážela. Na turnaji jsme obsadily celkové 5. a 13. místo. 

Následovala Krčanda, která letos měla neskutečných 20 týmů. V tomto náročném turnaji jsme obsadily 8. a 17. 
příčku. 

Další extraligový turnaj se konal Arrows a na tak dlouhou výpravu jsme výjimečně vypravily jen jeden tým. Tento 
turnaj byl také ve znamení deště a tím pádem rozmáčeného hřiště, ale my jsme se srovnaly a urvaly prozatím 
nejlepší umístění vůbec. Z Ostravy jsme si odvezly cenné stříbro a skalp Arrows i Eagles. 

Posledním turnajem letní části sezóny byla Werichiáda, ta oproti minulému turnaji byla ve znamení tropických 
veder, ale my jsme se nedaly. A - tým sehrál dva skvělé zápasy s Eagles a Dvorkem, které jsme sice prohrály, ale byla 
radost se na naše odhodlaná děvčata dívat. S Dvorkem jsme prohrály 0:1 a to na homerun, s Eagles to bylo malinko 
divočejší, konečný stav byl ale 2:6 v náš neprospěch. 

Následovala prázdninová pauzička pro většinu hráček, ale pro hrstku „vyvolených“ volno nenastalo. Některé 
naše hráčky se zúčastnily projektu zvaného Little League, jakousi soutěž regionálních výběrů. Právě v druhém 
prázdninovém týdnu se konala kvalifikace v Bollate pro region E.M.E.A. (Europe, Middle East Africa). Vítěz této 
kvalifikace postupoval na finálový turnaj, který se každoročně koná v americkém Kirklandu, stát Washington. 
Důležitá skutečnost je, že jako odměnu šampionovi hradí vše organizace LL (cestu, ubytování, jídlo), to byla také naše 
motivace tuto kvalifikaci vyhrát. Sen se stal skutečností a my jsme po náročném boji opravdu vyhráli. V polovině 
srpna jsme opravdu odletěly na finálový turnaj do USA, kde jsme nabíraly cenné zkušenosti, protože naši soupeři byli 
softbalově přecijen „trošku jinde“.



Na přelomu července a srpna jsme poprvé zúčastnily 
snad největšího mládežnického turnaje v Evropě, v 
italské Sala Baganze. Našimi soupeři byly 4 italské 
týmy (Sala Baganza, Bollate, Old Parma, Collecchio,) 
a španělský tým z Katalánska. Vybojovaly jsme 
zde krásné 3. místo. Naše děvčata hlavně bojovala 
s rychlostí italských nadhazovaček, kterých v české 
extralize moc není. Ale pobyt jsme si užily, protože 
turnaj byl doprovázen spoustou akcí jako karaoke, 
diskotéka, a každý den jsme chodily osvěžit se do 
aquaparku.

Závěrečnou přípravou na MČR kadetek měl být 
extraligový turnaj v Třebíči, který se ale z důvodu 
nedostatku rozhodčích nekonal, proto jsme uspořádaly 
přátelský turnaj na Joudrs, na kterém jsme se rozehrály 
po prázdninové pauze. 

Na Mistrovství České republiky kadetek jsme se 
kvalifikovaly ze 4.- 5. místa společně s Eagles, který 
byl náš první soupeř na turnaji. Na Eagles jsme si 
hodně věřily a také to z naší hry bylo vidět, v sérii jsme 
vyhrály 2:0 (8:3 a 12:9). Další soupeř na nás čekal 
z 2. místa po základní části a to byla polská Wroclaw. 
Věděly jsme, že nebude lehké dostat se přes ně do 
finále, a zvlášť když ony byly pěkně odpočinuté a my 
už jsme měly v nohách 2 zápasy. Po velmi vyrovnaných 
zápasech tato série skončila 1:2 (1:3, 6:5 a 1:2). 
Zklamání bylo velké, ale náš boj ještě neskončil. 
Musely jsme se dát dohromady, protože nás čekal ještě 
rozhodující zápas o 3. místo s Ledenicemi. Holky už 
byly viditelně unavené, ale touha po medaili je úplně 
dostala, hrály skvěle. Zápas skončil po šesti směnách 
0:0, tak se šlo do tie-braku. Byly jsme domácí, Žraločí 
útok jsme udržely bez bodu, v dohrávce jsme naplnily 
všechny mety a na passed-ball Hvězdička doběhla pro 
vítězný bod. Bronz byl náš!

Úspěšnou sezónu jsme ještě zakončily vítězstvím 
v Pražském přeboru kadetek – po několika letech se 
tedy pražský titul opět vrátil do rukou Joudrs.

Náročná příprava, nespočet zápasů a turnajů nám 
pomohlo konečně získat cennou medaili. Letos jsme 
byly hodně blízko finále, doufáme, že příští rok v něm 
budeme a vyhrajeme ho!



Appeltová Emily-Viktoria Pospěch Petr

Auricchio Giulia Anna Poláková Renata

Brdková Nikola Hudík Jiří

Čeplová Karolína Růžička Jiří
Ferencová Barbora Růžičková Kateřina
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Kostinová Štěpánka
Kovářová Milana
Křičková Kristýna
Křížková Agáta
Kubešová Pavlína
Michálková Gabriela
Musilová Petra
Němcová Lucie
Otáhalová Michaela
Pospěchová Klára
Růžičková Kateřina
Šimůnková Adéla
Šmejkalová Tereza
Zachová Sára
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Žákyně hlásí: cíl splněn!

Sezónu jsme začali bez 11 hráček v převážné většině přecházejících do týmu kadetek, ale postupně se nám podařilo 
naplnit naši soupisku pro sezónu 2012 až na 28 hráček. Mohli jsme tak na turnajích opět hrát se dvěma týmy, což už 
druhý rok vzbuzuje neskonalý obdiv mezi ostatními mládežnickými kluby, i těmi nejvěhlasnějšími, které někdy sestaví 
stěží tým jeden. Takže tento cíl jsme splnili. A my se mohli soustředit na cíl hlavní, na obhajobu medailí z MČR.

Už zimní halová příprava naznačila, že na ni můžeme směle pomýšlet. Postupně se nám podařilo usilovným 
tréninkem zacelit mezeru v základní sestavě našeho Áčka vzniklou odchodem většiny hráček základní sestavy. 
Slušnou úroveň a připravenost jsme předvedli už na všech 5 miniturnajích 1. ročníku námi pořádané Páteční pražské 
ligy žákyní (PPLŽ), potvrdili ji 3. místem na turnaji v Krči a především stříbrným pohárem na domácím hřišti v 1. 
ročníku našeho nového turnaje, halového Joudrs Cupu 13. Zde jsme v silné konkurenci jako jediný dívčí tým vklínili 
na stupně vítězů mezi družstva kluků.

Venkovní extraliga odstartovala tradičně na našich hřištích. Ke kompletnímu zastoupení českých týmů se nám 
podařilo zajistit účast i zahraničních týmů z Itálie, Slovenska a Polska, takže mezinárodní úroveň našeho Joudrs Cupu 
13 byla na české poměry v této kategorii nevídaná. Zvláště nás potěšila návštěva našich přátel, hráček i jejich rodičů 
z italské Sala Baganzy, která kromě sportovního měla i družební charakter. Abychom měli jistotu, že si s „našimi“ 
Italkami zahrajeme, nalosovali jsme si je do skupiny k našemu Áčku. Kdo by čekal ve vzájemném zápase selanku, 
mýlil by se. Pustili jsme se do sebe hlava nehlava. Italky nenahlodalo ani nezvykle chladné počasí a výsledkem byla 
naše prohra. A to jsme ještě netušili, že prohrajeme ve skupině o bod s Trutnovem a odsoudíme se tak do bojů až 
o 9. - 13. místo. Pravda, zde už jsme nenašli soupeře, zdolali jsme i naše Béčko, ale konečná 9. příčka byla na úvod 
extraligy velkým zklamáním.

Ani v dalším turnaji, řepské Werichiádě, se nám nevedlo o mnoho lépe, Áčko skončilo sedmé, Béčko i se dvěma 
vypůjčenými hráčkami Spectra (jinak bychom tentokráte bohužel nesestavili tým) ještě o dvě místa níže. Nu, jestli to 
tak půjde dál, tak se na Mistrovství ČR ani nekvalifikujeme…

Naštěstí jsme se probrali včas, a to v Merklíně. Především Béčko obdrželo za výkon v tomto turnaji velkou pochvalu 
a zasloužilo by si za něj medaile. Stačilo, kdyby v sestrovražedném souboji Áčko podlehlo. To se však nestalo a tak 
nakonec odjely bez medailí oba naše týmy, smál se ten třetí vzadu, SaBaT, který ukořistil „náš“ bronzový pohár díky 
kolečku a lepšímu skóre. Ale vše jsme trojankám měli ještě vrátit i s úroky…

Stalo se tak hned v následujícím klání v Trutnově, kam jsme díky školám v přírodě a školním výletům museli odjet 
jen s jedním týmem a ne úplně v dobrém stavu mysli. Hlavně jsme nechtěli udělat ostudu a především získat aspoň 
pár bodíků do tabulky. A právě asi nízké ambice odbouraly stres tak, že jsme hráli jako z partesu. Ve skupině jsme 
nejdříve vysoko pokořili Eagles, pak soustředěným výkonem porazili i domácí Trutnov, takže jsme si se slovenskou 
reprezentací mohli dovolit výpadek. I přesto jsme ze skupiny do semifinále postupovali jako první! A v něm narazili 
na SaBaT s jeho nejrychlejší extraligovou nadhazovačkou. Do zápasu jsme nastupovali s cílem nedostat moc 
napráskáno, ale postupem času to byly soupeřky, které nezvládly svou roli favorita. Utkání jsme k překvapení všech
dotáhli až do prodloužení, když jsme v dohrávce základní doby sice neproměnili první „mečbol“. Zato ten druhý jsme už ale dali a postoupili do finále. Do něj jsme nastoupili s tím, 
že už máme na turnaji splněno, a tak si proti Dvoru chceme v klidu zahrát. Opak byl pravdou, klidné utkání to rozhodně nebylo. Načaly to nepřesné výroky mladičkých  metových 
rozhodčí, prohloubili to hlasitými projevy koučové obou týmů a nakonec nervozní finále zlomil déšť. My jsme v zájmu zdraví našich děvčat po té, co pořadatel chtěl za každou cenu 
v zápase pokračovat, nabídli soupeři v sílícím lijáku ukončení vzájemnou remízou, což dvorští kouči odmítli a my utkání raději skrečovali a běželi do sucha. I přes toto zakončení jsme 
odjížděli s pocitem dobře vykonané práce a letošními prvními trofejemi, stříbrnými medailemi.

O prázdninách jsme pak pilovali softové dovednosti a týmovou soudržnost na tradičním týdenním soustředění v jihočeských Ledenicích a především se chystali na srpnovou italskou 
misi. Do Sala Baganzy nás odjelo 17, tedy téměř dva kompletní týmy. Popis našeho pobytu by vydal na mnoho řádek, tak jen stručně: byl to super týden po všech stránkách. Užili 
jsme si báječnou atmosféru megaturnaje za účasti 40 týmů v 5 kategoriích, který se nesl v duchu probíhající olympiády v Londýně. Prohloubili jsme přátelství s „našima“ Italkama a 
navazovali nová (hlavně s chlapci z týmů celé Evropy). Hojně jsme využívali místního bazénu a zažili v něm mnoho legrace. Zanechali skvělý dojem jak na hřišti tak i mimo něj. O boj o 
medaile nás dělil jediný doběh v utkání s Belgičankami, ve kterém jsme přihlížejícím Italům předvedli opravdovou „itálii“ a sklidili za ni velké uznání: v podstatě prohraný zápas jsme 



ve velmi vypjatém závěru v dohrávce málem vyrovnali (na turnaji se počítaly i remízy). Přesto jsme neodjížděli 
s prázdnou, cenu pro nejlepší pálkařku turnaje získala nečekaně Klárka Pospěchová. No zkrátka super zážitky, 
které nám nepokazila ani příhoda s prasklou pneumatikou u přívěsného vozíku při cestě zpět domů.

Hned po prázdninách nás čekal poslední extraligový turnaj v Ostravě. Jako tradičně se do něj ostatní týmy moc 
nehrnuly a chvíli to vypadalo, že se opět neodehraje (loni se nehrálo kvůli dešti). Situaci zachránily 3 pražské 
týmy (naše dva a SaBaT) a tak se výsledky mohly započítat do celkové extraligové tabulky, což bylo z hlediska 
taktiky pro závěrečný finálový turnaj, Mistrovství ČR, velmi důležité. My jsme v aktuální tabulce byli na 4. 
místě, což v novém hracím systému MČR hraném po vzoru dospělých rovnou jako play off znamenalo nejdříve 
projít přes čtvrtfinále s nevyzpytatelnou Krčí. Ale kdybychom v Ostravě turnaj vyhráli, mohli jsme poskočit na 
2. příčku v tabulce a jít na MČR rovnou do semifinále… A to se nám také po velmi dobrém výkonu podařilo a 
přispěla k tomu na naše poměry zvlášť nečekaně úspěšná pálka. Ve finále naše Áčko porazilo SaBaT i s jejich 
obávanou nadhazovačkou na prkně. První turnajové vítězství v historii týmu jsme si náramně užívali.

A tak jsme mohli spřádat plány pro MČR, které se poprvé pořádalo u nás na Joudrs, takže jsme se těšili i na 
diváckou podporu. V semifinále jsme očekávali vítěze čtvrtfinálové série mezi Dvorem Králové a Mladými 
Buky. Předpokládali jsme, že postoupí favorizovaný Dvůr, ale říkali jsme si, že bude mít oproti nám odpočatým 
za sebou minimálně 2 zápasy, což by pro nás byla alespoň relativní výhoda. Buky se však na poslední chvíli 
z turnaje odhlásily a žádný náhradní tým se za tak krátkou dobu nedal dohromady, takže byl odpočatý i Dvůr. 
Bohužel jsme proti vítězům MČR z posledních třech let nastoupili až s přílišným respektem a první zápas 
hladce prohráli. Ani ten druhý (hrálo se na 2 vítězné) se pro nás nevyvíjel příznivě a soupeři jsme pomáhali 
především vlastními chybami. Přesto jsme stav 0:3 dokázali stáhnout až na 2:3 a měli slušně našlápnuto. V tom 
okamžiku však přišla opět série chyb, která nás psychicky zlomila a zápas už jsme nedokázali zvrátit. Škoda, 
protože se nám velmi dařila pálka, naše stará „bolest“, a to i díky dvěma homerunům v podání Julči Coufalové 
z týmu kadetek, která nás pro turnaj posílila. I přes trpkou dvojprohru bylo stále o co hrát: o bronzové medaile. 
Utkali jsme se o ně, hádejte s kým? Se SaBaTem. Je nutno sportovně přiznat, že soupeřky díky turnajovému 
systému ten den hrály již 3. zápas za sebou a jejich hra byla postavená na jediné hráčce, totiž na své excelentní 
nadhazovačce,  která odházela všechny zápasy na turnaji. My na to však nehleděli, skvěle se na trojské 
připravili a namotivovali a v bouřlivé divácké atmosféře jsme s touhou po medaili vlétli do utkání jako uragán. 
Hrál se pouze jeden, rozhodující zápas. S přispěním dalších Julčiných homerunů, excelentním výkonem Elišky 
Jaškové na prkně, bezchybnou obranou i úspěšnými a dlouhými odpaly a především s chutí vyhrát jsme i třetí 
z posledních vzájemných soubojů vybojovali vítězně, tentokrát s famózním skóre 11:0. A obhájili tak loňské 
umístění!! S velkou radostí a za mohutného jásotu našich fanoušků z řad rodičů i našeho hráčského fan klubu 
jsme si došli pro vytoužené medaile. Ty jsme pak již tradičně oslavili na večírku s dorty a dalšími pochutinami.

Sezóna je za námi, užili jsme si ji měrou vrchovatou, a navíc jsme splnili náš hlavní cíl. Obhajoba bývá těžší, než 
první zisk, proto si našeho výsledku ceníme o to víc. A příslušnost k žákyňské extraligové elitě chceme potvrdit 
i v příštím roce. I když nás zase opustí některé hráčky a snad přijdou i nové, máme již nyní velmi zkušený a 
stabilizovaný kádr základní sestavy, který bude ve stejném složení pokračovat i v příštím roce, takže naše nová 
předsevzetí nemohou být nižší, než ta letošní. Co tak konečně začít porážet ten Dvorek, děvčata? To by bylo 
něco!

Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří nám během uplynulé sezóny pomáhali a podporovali nás, zvláště 
rodičům, bez kterých bychom se neobešli. Díky pak patří hlavně kolegům z trenérského týmu žákyní, jmenovitě 
Renatě Polákové, Katce Růžičkové a oběma Jirkům, Růžovi a Hůďovi (tomu i za řidičské dovednosti na cestách 
„naším“ autobusem)

Petr



Sportování pro nejmenší – 
Micro tým

O naše Micro týmy je nebývalý zájem

Když jsme se loni rozhodli založit kroužek 
Sportování pro nejmenší neboli Micro tým, asi 
nikdo netušil, jak velký o něj bude zájem. Počet 
dětí se ve druhém pololetí (sezóna kroužku je 
časově uzpůsobena školnímu roku) zvýšil téměř 
dvojnásobně a přispělo k tomu jistě i zavedení 
ještě jedné věkové kategorie. K Mini - micru a 
Micru tak přibylo ještě Maxi - micro a kroužky 
pokryly věkové spektrum od 3 do 9 let. Tíha 
tréninků v tomto období ležela především na 
Jindře Štefkové a její dceři Karin z Béčka, kterým 
zdatně sekundovala Jiřina Závranská, mamka 
Terky z kadetek. Obě naše maminky-trenérky tak 
mohly uplatnit své bohaté zkušenosti pedagogů-
tělocvikářů.

Kromě cvičení samotného jsme pro naše 
nejmenší členy uspořádali veleúspěšnou 
Mikulášskou olympiádu a v červnu pak 
Odpoledne plné zábavy, kterého se mohli 
zúčastnit i všechny děti z Bohnic a okolí. 

Dobré reference o našem kroužku podpořené 
letákovou kampaní ve školkách udělaly své a 
tak se na poprázdninovém zápisu do kroužku 
dveře v naší klubovně netrhly. Výsledkem je 
neuvěřitelná více než stovka členů týmu Micro 
(přesně 111 v okamžiku tvorby tohoto článku). A 
to ještě musíme připomenout, že řada dřívějších 
členů přešla do nově ustaveného týmu T ballu. 
K Jindře a Karin se jako trenérky na začátku 
druhého roku existence kroužku Sportování pro 
nejmenší připojily Linda Rychlá (bývalá hráčka) a 
Madla Loudová (hráčka Áčka). Tak ať jim nadšení 
vydrží a naši Mikráci pod jejich vedením nabývají 
na sportovní zdatnosti J.



Sdružení Organizovaných 
Fanoušků Týmu

Členové S. O. F. T. odvedli opět obrovský 
kus práce

Bez pomoci členů Sdružení Organizovaných 
Fanoušků Týmu si už pořádání našich 
turnajů snad ani neumíme představit. Letos 
kromě samotného zajišťování provozu na 
hřištích během zápasů působili i ve funkci 
vedoucích brigádnických čet sestavených 
z našich rodičů, kteří na turnajích rovněž 
vypomáhali. S většími nároky na organizaci 
práce i se zaučováním rodičů-brigádníků 
se však naši Sofťáci vypořádali stejně 
bravurně, jako s přípravou hřišť samotných. 
Kromě turnajů jsme téměř dvacítku členů 
S.O.F.T. mohli vidět „makat“ i během play 
off extraligy a na Final Four, ale také se 
dobře bavit při exhibici či hájit barvy svého 
sofťáckého týmu na turnaji v rámci akce 
Sportuje celá Praha 8, na kterém se jim 
dokonce podařilo vybojovat stříbrný pohár. 
Doufejme, že se dobrá parta pod vedením 
Jirky a Katky Růžičkových v příštím roce 
ještě více rozroste.

P.S. Samozřejmě děkujeme za celoroční 
práci našim dámám za výpomoc Frantovi 
v bufetu i našim fotografům Tomovi Holcovi 
a Danovi Svatošovi za krásné fotky z turnajů.



T ball, žáci, kadeti
… aneb Konečně mohou v Joudrs hrát i kluci

Po 15 letech existence čistě dívčího uskupení otevřel klub svou náruč i opačnému pohlaví a od září letošního 
roku otevřel týmy i pro kluky. A jak se na nás sluší, hned 3, i když T ball je určen i děvčatům. I přes počáteční 
peripetie se k týmům podařilo zajistit stálé trenéry i naplnit týmy hráči. Těch je k dnešku kolem padesátky. 
Optimisté možná čekali vyšší zájem, realisté říkají, že nejde všechno hned a jako u Mikra. Ale všichni věříme, že 
„do roka a do dne“ se počty zdvojnásobí. Důležité je, že všechny týmy mají dostatečný počet hráčů pro turnaje 
a že kluci (a děvčata) mají chuť hrát. První herní zkušenosti si všichni odbudou ještě v tomto roce na domácích 
halových turnajích a věřme, že se už v příští ročence dočteme i o prvních úspěších. Takže trenéři Tome, Karin, 
Petře a Jirko, držíme vám palce, ať je to co nejdřív!

T ballová školní liga Prahy 8 se těší stále větší oblibě
Spolu s uplynulým školním rokem skončil i další, v pořadí již 3. ročník T ballové školní ligy Prahy 8, kterou pro 
základní školy a víceletá gymnázia pořádá náš klub. I letos proběhla ve dvou dívčích kategoriích, starší a mladší. 
Některého z 6 uspořádaných turnajů se zúčastnilo celkem 8 škol, které do bojů vyslaly 12 družstev. Premiérově 
se kromě utkání na našich hřištích odehrál také jeden zimní turnaj v nafukovací hale tenisového klubu LOB 
Slovan Bohnice.

Celkovým vítězem ročníku v kategorii mladších dívek zvítězila s přehledem „naše“ ZŠ Dolákova, v kategorii 
starších dívek pak první místo suverénně opanovalo Gymnázium Ústavní. Asi nepřekvapí, že v obou týmech byly 
výrazně zastoupeny hráčky našeho klubu. Neméně důležitý je i fakt, že k nám díky Lize našly cestu i další nové 
adeptky a posílily tak naše řady v mládežnických kategoriích.

Je také potěšující, že se oproti loňskému ročníku do soutěže zapojilo opět více hráček i týmů.  A tento trend byl 
potvrzen i na začátku dalšího ročníku Ligy, který se nese ve slavnostním duchu blížícího se Mistrovství Evropy 
žen 2013. Jak tento ročník, který spolupořádáme s Městskou částí Praha 8 a nad nímž osobní záštitu převzal její 
radní Mgr. Martin Roubíček, dopadl, se však dočtete až v dalším vydání klubové ročenky J. 







Trenéři: Tomáš Kusý Daniel Tobola Eva Rendlová Petr Pospěch

Eva Rychtaříková Jana Janyška Lenka Richterová Renata Poláková

Matěj Bíža Adéla Plavcová Jirka Hudík

Miroslav Wilda Libor Čech Jirka Růžička

Tomáš Kusý Katka Růžičková

Soupiska: Kamila Chroboková Jana Borovková Barbora Adamíčková Emily-Viktoria Appeltová

Štěpánka Frolíková Veronika Čermáková Tereza Burešová Giulia Anna Auricchio

Tereza Jakešová Petra Dyčková Julie Coufalová Nikola Brdková

Lenka Jaklová Zuzana Hoštičková Karolína Čechová Karolína Čeplová

Anna Lemberková Kamila Chroboková Dominika Fleková Barbora Ferencová

Magdaléna Loudová Iva Janoušková Marie Fragnerová Tereza Fremundová

Klára Patlichová Kateřina Klimplová Marie Halaburtová Kristýna Gemelová

Dina Pfeiferová Adéla Koldová Tereza Hrušková Kristýna Gottvaldová

Denisa Podzimková Gabriela Lustigová Zuzana Jeřábková Eliška Gottwaldová

Magda Polmanová Helena Novotná Viola Komedová Klára Hudíková

Lucie Zappová Michaela Pecková Adéla Křížková Lucie Hudíková

Marie Zelenková Adéla Plavcová Kateřina Lobo Michaela Jakschová

Gabriela Lustigová Tereza Pokorná Pavlína Menčíková Eliška Jašková

Helena Novotná Lucie Pospěchová Veronika Pohlová Anežka Kelly

Eva Rychtaříková Eva Rendlová Michaela Poláková Štěpánka Kostinová

Jana Vacíková Lenka Richterová Natálie Pospíšilová Milana Kovářová

Věra Zedníková Eva Rychtaříková Veronika Puciowová Kristýna Křičková

Karin Štefková Karolína Rothová Agáta Křížková
Tereza Venclová Jana Růžičková Pavlína Kubešová

Michaela Vocilková Nikola Rýdlová Gabriela Michálková

Věra Zedníková Aneta Šimůnková Petra Musilová

Petra Štarmanová Lucie Němcová

Dominika Tavernová Michaela Otáhalová

Aneta Tučková Klára Pospěchová

Veronika Zadáková Kateřina Růžičková

Tereza Závranská Adéla Šimůnková

Tereza Šmejkalová

Sára Zachová
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Ženy B Kadetky Žákyně
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Extraliga kadetek

Pražský přebor kadetek

3. místo

Ženy A Indoor cup Holandsko 2. místo
Joudrs indoor cup 1. místo 
Turnaj Bollate, Itálie 4. místo
Jakobe cup 3. místo 
Masterbroektoernooi Enschede 8. místo

Extraligový Joudrs Cup 1. místo 

Extraligový turnaj Krč 3. místo 
Final Four Praha 2. místo 
PVP Nuoro, Itálie 3. místo

Ženy B Joudrs indoor cup 3. místo
Joudrs indoor cup 19 1. místo
Joudrs Cup 19 1. místo 
1. ligový turnaj, Praha 14. místo

Kadetky Halový turnaj Sedlčany 1. místo
Halový turnaj Trutnovský drak 6. místo
Halový turnaj Joudrs Cup 16 5. a 6. místo
Halový turnaj Krč 4. a 8. místo
Pražská Pateční Liga 1. a 4. místo
1. kolo Extraligy kadetek. Joudrs cup 16 5. a 13. místo
2. kolo Extraligy kadetek Krč 8. a 17. místo
3. kolo Extraligy kadetek Arrows 2. místo
4. kolo Extraligy kadetek Řepy 6. a 11. místo 
MČR 19 8. místo
Finálový turnaj Extraligy kadetek 3. místo
Zahraniční turnaj Sala Baganza 3. místo
Náhradní turnaj Joudrs (5. kolo Třebíč) 2. a 5. místo
Podzimní Joudrs Cup 16 3. místo
3. liga Krč/Sedlčany 13. místo
3. liga Brno 8. místo
3. liga Mladé Buky 9. místo
Halový turnaj, Praha Krč 3. místo
Joudrs Indoor Cup 13 2. místo
Extraliga žákyň, 1. kolo, Joudrs cup 13 7. a 8. místo
Extraliga žákyň, 2. kolo 5. místo
Extraliga žákyň, 3. kolo 4. a 5. místo
Extraliga žákyň, 4. kolo 2. místo
Extraliga žákyň, 5. kolo 1. a 4. místo
Extraliga žákyň, finálový turnaj 3. místo 
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Tereza Jakešová MS žen, Kanada, Whitehorse,  9. místo 
Anna Lemberková
Dina Pfeiferová
Denisa Podzimková 

Karin Štefková
Štepánka Frolíková
Gabriela Lustigová
Veronika Čermáková (Ledenice)
Štěpánka Frolíková
Denisa Podzimková
Gabriela Lustigová
Veronika Čermáková (Ledenice)
Jana Borovková (Ledenice)

Julie Coufalová
Kateřina Lobo
Pavlína Menčíková
Veronika Pohlová
Michaela Poláková
Veronika Puciowová
Jana Růžičková

Final Four
Finálový turnaj Extraligy žákyní
Joudrs Cup
Joudrs Cup 13
Joudrs Cup 13 - podzimní turnaj
Joudrs Cup 16
Joudrs Cup 16 - podzimní turnaj
Joudrs cup 19
Joudrs Indoor Cup
Joudrs Indoor Cup 13
Joudrs Indoor Cup 16
Joudrs Indoor Cup 19
Pražská Pateční Liga kadetek
Pražská Pateční Liga žákyň

Evropská kvalifikace Little League (EMEA), Itálie, 
Bollate, 1. místo

Little League Junior Softball World Series, USA, 
Washington, Kirkland, 9. místo

Pořádané turnaje

Členové reprezentací

ME 22, Česká republika, Havlíčkův Brod, 2. místo
MS juniorek, Jihoafrická republika, Kapské město, 

9. místo (prosinec 2011)

ME juniorek, Holandsko, Rosmalen, 5. místo

Little League Prague
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