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BŘEZEN
Aktualita

Valná hromada zvolila nového člena Výboru klubu

V neděli 12. března 2017, se konala Valná hromada klubu. Přítomní na ní mimo jiné z úst předsedy klubu Tomáše Kusého 
vyslechli informace o činnosti klubu v předchozím roce i plán akcí na rok letošní, byli seznámeni s hospodařením klubu a 
byly jim představeny vize pro  budoucí období, v létě pořádané ME juniorů a kadetů a nejdůležitější je příprava na MS 
mužů, které požádáme v roce 2019. Odhlasovali také změnu stanov a schválili rámcový rozpočet na sezónu 2017. Jedním z 
bodů programu Valné hromady byla také volba nového člena Výboru klubu za odstoupivšího Petra Pospěcha. Jednomyslně 
byl zvolen Slavomír Novotný. Slávkovi ke zvolení gratulujeme a přejeme v nové funkci mnoho úspěchů.

Ženy A 

Bollate - Coppa delle Prealpi - Přípravná utkání v Itálii
O víkendu 18.-19.3. vyrazilo naše ženské áčko na sérii přípravných utkání do Bollate a Caronna.
Ženský tým (Veronika Klimplová, Julie Coufalová, Evča Rendlová, Adéla Weissová, Janča Furková, Míša 
Poláková) doplnily juniorky (Adéla Linková, Klára Hudíková a Bára Šplíchalová); ze SaBaTu pak Kristýna 
Malá.
JOUDRS : SARONNO 5:4
Soupeř se ujal vedení hned v úvodu a ještě ve 4. směně vedl 4:0. Náš tým, pro který byl tento zápas první 
letošní zkušeností pod širým nebem, se však rychle aklimatizoval a otočil skóre na 5:4. Adéla Linková 
vyházela své první jarní vítězství.
JOUDRS : BOLLATE 0:8, 1:12
Zápasy sice nepřinesly výhru, ale zato nám umožnily starty na špičkové nadhazovačky.
První zápas házela nová posila Italů, Američanka Sarah Jo Pauly, které se dostalo slavnostního přivítání v 
Itálii (spolu s dalšími „nováčky“) právě tímto zápasem. Sarah po studiích v USA hrála 8 let v Japonsku, je 
nominována do Síně slávy a dle slov pořadatele „zlomila všechny rekordy“. Eva Rendlová se na ní 
dokázala prosadit v obou startech.
Druhý zápas házela hvězda evropského softballu, italská jednička Greta Cecchetti. I ona potrápila náš 
útok a příliš jej nepustila do hry. Bodově se prosadila jen Veronika Klimplová – po krásném třímetovém 
odpalu po lajně využila rychlé nohy a zaváhání obrany a plynule doběhla až pro náš jediný bod utkání.
JOUDRS: CARONNO 7:5 a 7:0
V neděli nás čekal o poznání mladší a méně zkušený tým než v předchozím dni. V prvním zápase soupeř 
vzdoroval statečně a podlehl relativně těsně. Ve všech startech metu obsadily Julie Coufalová a Janča 
Furková. Zápas vyházela vítězně Adéla Weissová.
Na cestu domu jsme si vylepšili již tak dobou náladu jasným vítězstvím. Adéla Linková nedopřála z prkna 
soupeři ani jediný bod. Verča Klimplová (tentokrát už bez chyby v obraně) doběhla až domů na svůj 
odpal k plotu.

Holandský turnaj Mastenbroek Toernooi v Enschede

V prvním utkání jsme nestačili na německou reprezentaci a tahle prohra nás připravila o možnost ještě 
lepšího výsledku v turnaji. V zápase jsme sice dlouho vedli, v poslední směně ale soupeřky dvakrát 
skórovaly a nakonec vyhrály 3:2. Následující dvě sobotní utkání jsme zvládli, Twins jsme i díky parádnímu 
výkonu Adély Weissové na prkně porazili vysoko 10:1. V posledním duelu dne se předvedla i naše druhá 
nadhazovačka Adéla Linková, která soupeřkám z DSS povolila jediný bod. My jsme pokračovali ve velmi 
dobrých výkonech na pálce a připsali si druhé vítězství ve skupině, tentokrát 2:1.

V neděli nás čekal zatím nejtěžší soupeř – nizozemský tým Sparks. Zvučného jména jsme se nezalekli a 
hned v první směně dovezli tři body. Soupeřky odpověděly stejně a ve druhém inningu šly do vedení 4:3. 
Nám se ovšem podařilo srovnat a připsali jsme si cennou remízu 4:4. Ve skupině jsme skončili na druhém 
místě a čekal nás zápas o bronz s místními Tex Town Tigers. A i tentokrát to byla velmi vyrovnaná bitva. V 
polovině šesté směny to bylo 4:4, domácím se ale v dohrávce podařilo ještě jednou skórovat a zápas 
nakonec vyhráli těsně 5:4.
Z turnaje jsme si přivezli krásnou bramborovou medaili a především pocit, že nám to šlape v poli i na 
pálce, o čemž svědčí i statistiky. Naší nejlepší pálkařkou byla Julie Coufalová s průměrem 0.500.
Před startem sezóny jsme se ukázali ve výborné formě, v konkurenci deseti týmů jsme skončili na 
čtvrtém místě.

Slavomír Novotný - nový člen Výboru klubu
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Aktualita
Praha 8 zná své nejlepší sportovce za rok 2016

Poprvé v historii vybrala městská část Prahy 8 své nejlepší sportovce i sportovní legendu.

Náš klub měl hned několik zástupců v mnoha kategoriích a konečné výsledky hovoří 
velmi pozitivně pro náš klub:

žákyně: 1. místo - Klára Pospěchová

juniorky: 3. místo - Julie Coufalová

ženy: 1. místo - Lucie Zappová

týmy: 3.místo - A-tým

trenér: 3. místo - Tomáš Kusý

Joudrs Slowpitchová liga

Aktuální výsledky po 4.kole

V pátek 31. března proběhlo první kolo slowpitchové ligy konečně  venku. 
Bohužel se nepodařilo dohrát jeden zápas, neboť nás trápilo osvětlení na 
hřišti. V tomto kole získali plný počet bodů týmy S.O.F.T. a Spectrum 
Family a konečně se podařilo bodově prosadit týmu Royal.

T ball
Poslední halový turnaj a předsezónní soustředění

Přestože víkend přinesl už vyloženě jarní počasí, T-ball byl posledním týmem, který naplno využil nafukovací 
halu. Sobotní dvojturnaj, kterého se účastnily jen naše týmy, sestával z dopolední t-ballové části a odpolední 
coachballové. V té první byl více prostor k rozvoji pro naše nováčky a mladší ročníky, zatímco coachball 
potřebovali ke svému zdokonalení především naši trenéři, kteří si poprvé vyzkoušeli nadhoz našim hráčům. V 
obou turnajích, přičemž možná překvapivě ten druhý byl ještě o něco hojněji obsazen, se utkaly 4 týmy, které 
sehrály vzájemné souboje systémem "kazdý s každým". Snad s výjimkou několika soutěživějších hráčů nikdo 
nestanovil žádné pořadí, protože účelem bylo především získat větší počet startů na pálce a dostat naše hráče 
do herních situací, které se v tréninku simulují komplikovaně. Mezidobí, kdy vždy 2 týmy měly volno, využily 
naše děti k pilování techniky (ať už švihu pálkou, hodu, nebo třeba i prolézání na přeplněném dětském hřišti).

V neděli ráno pokračoval víkend našich týmů soustředěním v tělocvičně, ve kterém jsme se věnovali 
všeobecnému sportovnímu rozvoji. Zatímco početná pracovní četa balila nafukovací halu, my jsme skákali, 
přitahovali, zatínali, drželi, podlézali, přelézali, přeskakovali, šplhali, plazili, dřepali a klekali... před obědem už 
jsme se pak vydali ven na travnatou část softballových hřišť, kde jsme si zaběhali oblíbené čtvercové štafety a 
zahráli několik her. 

A - tým žen

Klára Pospěchová Julie Coufalová Lucie Zapová Tomáš Kusý
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Co nás čeká?

Duben: začíná venkovní sezóna!!!

Pozvánka

Pohár ČSA žen

Stejně jako v loňském roce se na našem hřišti na Joudrs uskuteční první turnaj Poháru 
ČSA žen a to v pátek a sobotu 14. - 15.4.2017.
Jste všichni srdečně zváni na tuto velkolepou podívanou, které se zúčastní 8 týmů z ČR a 
jeden tým z Ruska.
Přijďte podpořit naše děvčata a užít si "soft" na vysoké úrovni.

Klub
Alyson Spinas-Valainis
Dorazila naše nadhazovací posila z USA, která bude stejně jako v loňské roce stát na prkně našeho ženského A-týmu. 

Ve svém volném čase nabízí pro hráče a rodiče konverzace v anglickém jazyce a zdokonalení v nadhazování.

Ženy A: 6. 4. zápas vs. Juniorky ČR‚ na Joudrs
14. - 15. 4. 1. turnaj Poháru ČSA, na Joudrs
28. 4. EL (vs. Eagles) v Krči 
29. 4. EL (vs. Eagles) v Krči 
30. 4. EL (vs. Ledenice), na Joudrs

Muži A: 7. - 9. 4. 1. turnaj Poháru ČSA, na Joudrs, Krči a Kotlářce
22. 4. II. liga (vs. Sezimovo Ústí), v Sezimově Ústí
23. 4. II. liga (vs. Ledenice B), v Ledenicích

Juniorky: 22. 4. EL juniorek (vs. SaBaT), na Joudrs
23. 4. EL juniorek (vs. Trnava (SVK)), na Joudrs
29. 4. II. liga žen (vs. Storms Řepy), na Joudrs
30. 4. II. liga žen (vs. SaBaT B), na SaBaTu

Muži B: 10. 4. I. tř. PPM (vs. ISBA), na Joudrs
24. 4. I. tř. PPM (vs. Ekonom G), na Joudrs

Ženy C: 23. 4. PPŽ (vs. Kotlářka B), na Joudrs

Kadetky st.: 14. - 16. 4. Krčanda PONY League, v Krči
29. - 30. 4. EL kadetek, 1. kolo, na Joudrs

Kadeti st. 8. 4. Předligový turnaj, v Havl. Brodě
22. - 23. 4. El. kadetů, 1. kolo, v Břeclavi
22. - 23. 4. II. liga kadetů, na Joudrs

Kadetky ml.: 14. - 16. 4. Krčanda PONY League, v Krči
30. 4 - 1. 5. II. liga kadetek, 1. kolo, na Joudrs

Kadeti ml.: 9. 4. Předligový turnaj, v Havl. Brodě
22. - 23. 4. II. liga kadetů, na Joudrs
29. - 30. 4. EL žáků, 1. kolo, v Havl. Brodě

Žákyně st.: 22. - 23. 4. II. liga žákyň, 1. kolo, na SaBaTu
30. 4 - 1. 5. II. liga kadetek, 1. kolo, na Joudrs

Žákyně ml.: 22. - 23. 4. II. liga žákyň, 1. kolo, na SaBaTu

Žáci: 8. 4. Coachball, 1. kolo, v Chomutově
8. - 9. 4. Jarní turnaj žáků, v Ledenicích
29. - 30. 4. II. liga žáků, 1. kolo, v Hr. Králové

T ball: 8. 4. Coachball, 1. kolo, v Chomutově
29. 4. T-ball, 1. kolo, v Krči

Joudrs Slowpitchová Liga: 21. 4. V. kolo, od 18:30 na Joudrs

Všichni: 6.4. Otevírání sezóny, od 18:00 na Joudrs
22. 4. Den Země, dobrovolná úklidová akce,
od 16:00




