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Duben a Květen 

Ženy  A 

Pohár potřetí v řadě pro naše holky 

Pohárové představení našich Žen A nemohlo být lepší, naše Áčko ve finále 

vyzvalo tradičního rivala z Eagles a o své výhře rozhodlo hned v první směně, 

kdy napálily hned pět bodů. Zápas už si vzít nenechaly a pohár ČSA a s ním 

lístky na účast na mezinárodní scéně v příštím roce vezou domů. 

 
 

    

 

 
  
  

Klub 

Muži A 

Holandské dobrodružství pro Muže A 

Muži A se letos vůbec poprvé zúčastnili mezinárodního turnaje v Zeistu. 35 ročník tohoto 

nejznámějšího turnaje pro dospělou kategorii jsme pojali se ctí. V prvních dvou zápasech 

jsme se ještě neprojevovali, ale po výhře na britskými Meteors, mezinárodním výběrem 

Los Internatianales a hlavně dánským celkem Horsholm Hurricanes nás hezky namlsal na 

druhou ligu. Celkově třetí místo je skvělé, myslím, že nikdo nepočítal s takto dobrým 

umístěním. Jirka Pokorný si ještě odnesl cenu za nejlepšího nováčka turnaje. Všichni 

doufáme, že se do Zeistu podíváme i příští rok…  

 

 

 
 
 
 
  
 

Velké akce v areálu Svoboda Park   

  

V dubnu a květnu se u nás v areálu konaly velké akce, které nás malinko připravují na vrchol letošního roku Interkontinentální pohár, který se bude 

konat na konci srpna. Obě akce jak NPF, tak Memorial Mikea Stapletona proběhly hladce a doufáme, že se všem líbily a děkujeme všem, kteří se 

na nich podíleli. 

27. dubna náš aerál hostil nejzajímavější akci ženského softballu. Profesionální 

hráčky z USSSA Pride přijely na turní po evropě, kromě Čech byly také v Itálii a 

Holandsku. Naše holky, které by rády na olympiádu vůbec nezačaly špatně, 

grandslam zařídila Lucie Halkucová. I když následující okamžiky už patřily 

američankám panuje z toho zápasu dobrá atmosféra.   

                                                                   

Tým USSSA Pride se představil i na Joudrs 

Čtvrtek 5. 4. se stal tento rok datem, kdy odstartovala venkovní sezóna. Na hřiště přišli všichni, kdo mají s naším klubem cokoliv společného. 

Od nejmenších hráčů t-ballu, přes žáky, kadetky všechny dospělé složky až k dobrovolníkům ze S.O.F.T a Joudrs rozhodčích. Prvním, kdo byl 

přivítán, je doufejme, budoucí posila mužů A - Mike Kusý, který se narodil na začátku března. Slavnostní slib za všechny zúčastněné řekla 

kapitánka áčka Tereza Jakešová. Všichni ostatní kapitáni všech družstev tento slib potvrdili. Nakonec se ještě všichni zúčastnění připojili k akci 

Peace and Sport. 

 

 

 

Otevíračka letošní sezóny… 

Mike Stapleton Memorial 2018 

Letošní ročník Joudrs International Cupu se přejmenoval 

na Mike Stapoleton Memorial. Jde o poctu jednomu 

z nejdůležitějších lidí v historii českého ale i světového 

poháru. Již tradičně nechyběli Dánsko, Izrael ani Nový 

Zéland. V 65 zápasech na pěti hřištích ve třech kategoriích  

změřilo své síly přes 300 softbalistů do 13, 16 a 19 let. 

Další ročník již zná své datum… 
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K adeti starší 

Druhá liga kaddetů a Juniorů    

          Kadeti starší zahájili úspěšně vstup do sezóny ve druhé lize kadetů a juniorů. Po třech 

kolech kluci drží první místo v průběžné tabulce skupiny východ. Juniroku hrajou kluci 

hlavně kvůli zkušenostem, ale ani tam se neztrácí, prozatím jsou na 3. místě v tabulce. 

Kadeti mají jasný cíl postoupit znovu do extraligy a my jim samozřejmě přejeme aby 

svého cíle dosáhli…  

 

 
  
. 

Juniorky 

Juniroky rozehrály extraligu     

 Tři kola extraligy juniorek již mají holky za sebou. Dařilo i nedařilo se jim, první extraligový víkend si zahrály proti krčským Eagles a 

trojskému SaBaTu a jejich vystoupení skončilo 1:3 na zápasy. S Eagles 0:2 a se SaBaTem 1:1. Druhý hrací víkend dopadl stejným 

poměrem, jen s přehozenými dny. V sobotu holky hrály proti Arrows 1:1 a v neděli bohužel podlehly Tempu 0:2 na zápasy. Ve třetím 

víkendu pak holky přivítaly Panterky z Trnavy a v neděli si udělaly výlet do Ostravy. I z tohoto víkendu je zápasové skóre stejné. V sobotu 

doma 2x podlehly Panterkám a v Ostravě si zahrály 1:1. Další kolo holky jedou 16.6 do Trnavy a pak se představí v na hřišti trojského 

SaBaTu. Držíme jim palce 

 

                                               

 
   
 

Kadetky starší 
2. liga zatím úspěšná pro naše holky 

     

 

V prvním případě stříbro, v druhém dokonce 

zlato, takové je pokoukání na druhou ligu 

kadetek u starších holek ve skupině západ. I 

holky by se rády vrátili do extraligy a i jim držíme 

palce. 

 

   

I mladší kolegyně začaly bojovat v druhé lize a nutno říci, že 

zatím skoro stejně dobře, jedno druhé a jedno třetí místo 

z divize východ jim dává slušné vyhlídky na účast ve finálově 

skupině, holky samozřejmě sbírají zkušenosti, ale proč se 

nepodívat i trochu výše. Hodně štěstí… 

 

 

 

Kadetky mladší 
Seznamování v druhé lize 



 

strana  3 
  

Žákyně starší 

Ze dvou turnajů zatím 100% 

          Holky ze žákyň mladšíéch letos 

absolvují pražský přebor a druhou 

ligu žákyň. V obou soutěžích se jim 

velmi daří v druhé lize opanovávají 

druhé místo a v pražském přeboru 

jsou dokonce první.  

.     . 
 
Žákyně starší zatím zvládají extraligu na 

výbornou a mají sezónu rozjetou na 

100%. Uvidíme, jak se jim bude dařit 

v dalších kolech ale zatím ulovily zlatou 

jak na Eagles tak i v Trutnově. 

Gratulujeme 

   
Z článku, který žáci mladší napsali je jasné, že si svoji 

účast ve druhé lize velmi užívají. Prozatím jim patří 

čtvrtá příčka. Klkům jde ale hlavně o to si zahrát. 

  
.  

Co nás čeká v   červnu 

Tball 
 Tballisti postoupili na „zlaťák“ 

      

 

Ani v letošním roce se hlavní soutěž SuperCup neobejde bez našich 

holek a kluků. Do hlavní fáze se kvalifikovali skvělými výkony. Jinak naši 

t-ballisti sbírají zkušenosti, pomáhají si a dělají hlavně to, co je baví. 

Letošní u11 má slušně nabitý program. Kromě coachballu, 2. ligy žáků a pražského baseballového přeboru si ještě stihli zahrát na 

Memoriálu Mikea Stapletona. Všude kde se objeví, po sobě zanechávají skvělé dojmy. V druhé lize žáků jsou na třetím místě a 

v coachballu jsou dokonce druzí, když na prvním turnaji vyhráli zlato a na druhém jim zacinkal kov bronzoví. 

 
 
 

Žákyně Mladší 
Pražský přebor i druhá liga 

Žáci mladší 

Žáci mladší jsou kulíšci 

Žáci u11 

Slušné porce zápasů 

 

 


