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BŘEZEN
Aktualita
Otevírání sezóny již potřetí, tentokrát na Apríla
Zveme všechny fanoušky, rodinné příslušníky a přátelé Joudrs na slavnostní Otevírání
sezóny 2015, které se uskuteční ve středu 1. dubna od 18:00 na hřišti A. Po nástupu
všech týmů a slavnostním ceremoniálu proběhne přátelský zápas mezi naším A týmem
žen a reprezentací Indonésie. Po něm si můžete nechat podepsat našimi hráčkami z Áčka
plakát, který obdržíte zdarma, a na závěr utužíme vztahy při občerstvení v clubhousu.
Program:
18:00 zahájení: slovo předsedy
přivítání členů Síně slávy a nových členů klubu
slib hráček a hráčů
slavnostní nadhoz předsedy klubu
18:45 přátelský zápas A týmu žen vs. reprezentace Indonésie
autogramiáda plakátu A týmu žen a občerstvení v clubhouse

I když počasí bude nejspíš aprílové,
Otevírání sezóny si nemůžete nechat ujít!

Ženy A a B
Turnaj v Itálii ukončil již tradičně déšť, naštěstí jsme pár zápasů stihli odehrát
O víkendu 22. - 23. 3. se naše děvčata zúčastnila jako každoročně turnaje Coppa Della Prealpi, který se
odehrál v italském Bollate a Caronno u Milána. Béčko hrající pod názvem Joudrs U19 posílila Eva Rendlová
z Áčka a Áďa Linková z Dvora K.n.L. Po opravdu velmi brzkém pátečním odjezdu se tým ještě tentýž den
utkal s Caronnem, v sobotu pak odehrál dvě utkání a … pak do turnaje promluvilo, stejně jako
v předchozích dvou letech, počasí, především déšť. V neděli jsme ještě stihli jeden zápas. Bilance jediné
výhry ze čtyř se může zdát krutá, ale vysoká úroveň italských týmů je známá a turnaj posloužil našim
hráčkám i realizačnímu týmu především k naplňování předsezónních týmových cílů, které byly podle slov
hlavního kouče Dana Toboly splněny. Turnaje se zúčastnil i výběr českých reprezentantek pod hlavičkou
Nejlepší pálkařka turnaje
Czech stars a v něm 5 hráček našeho Áčka kandidujících do užšího kádru národního týmu. České hvězdy si
Verča Klimplová z Joudrs U19. z Itálie odvezly bronzový pohár, byť neprohrály jediný turnajový zápas. Nejen fotbal nemívá logiku …

Joudrs Indoor Cup W2
1. místo vybojoval tým Rudé kočky, zlatý pohár však zůstal na Joudrs
O prvním březnovém víkendu se v naší hale odehrál druhý turnaj žen, tentokráte
určený především pro druholigové celky. Ve dvou základních skupinách se utkalo
8 týmů, mezi nimi naše Béčko a Céčko. Děvčata z C – týmu opět ukázala, jak se
softballem dokáží neuvěřitelně bavit a turnaj jim posloužil především k sehrávání se,
představení nových tváří a testování své úrovně před začátkem jejich soutěže, 3. ligy
žen. A mohou být spokojená, protože předvedla pěkné zápasy, urvala v silné
konkurenci jedno vítězství a dvě těsné prohry o bod, vždy s juniorkami Eagles. Béčko
v sestavě s hrající koučkou Evou „Erikem“ Rychtaříkovou se probojovalo bez problémů
do semifinále, zde však narazilo na tajemný výběr pod názvem Red cats a po urputném
boji nakonec odešlo poraženo 1:4. Náladu si však spravilo v boji o bronz, kdy nenechalo
tým PV Praha na pochybách, kdo je na domácím hřišti pánem (6:0). Jejich
přemožitelky, Rudé kočky, se v boji o zlato střetly s ex-extraligovým SaBaTem a byla to
napínavá podívaná až do konce. Rozhodlo se až v tie breaku, ve kterém Red cats
oplatily Trojankám porážku ze skupiny a kromě zlatého poháru si připsaly i ocenění pro
nejlepší pálkařku turnaje, kterou byla vyhlášena Anežka Bartoňová (Dvůr Králové n.L.).
A kdo že v kočičím rudém dresu vlastně nastoupil? Viz foto .

Vítězné Rudé kočky. Nahoře zleva: Eva Rendlová
(Áčko), Josefina Bačová (Storms Řepy), Štěpánka
Kostinová (kadetky), Polda Výborná (Áčko), Lenka
Richterová (kouč kadetek). Uprostřed zleva: Kačka
Růžičková a Terka Šmejkalová (kadetky), Kačka
Klimplová (Áčko). Dole zleva: Helča Novotná
(Áčko) a Anežka Bartoňová (kadetky Dvůr K.n.L.)
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Soutěž Díky, trenére!
Poděkujte svému mládežnickému trenérovi nominací do soutěže

Svého oblíbeného
mládežnického trenéra
můžete do soutěže
přihlásit registrací na
www.dikytrenere.cz
a tak mu vyjádřit to
pravé poděkování.

Spolek pro podporu mládežnického sportu vyhlásil soutěž pod názvem Díky, trenére. Chce tímto
způsobem ocenit ty, na které se při hodnocení úspěchů českého sportu často zapomíná. Totiž
mládežnické trenéry, kteří ty dospělé sportovce naučili nejen sportovním dovednostem, ale přivedli je
i k trvalému sportování a položili základy pro jejich pozdější sportovní úspěch. A právě takové trenéry
chtějí organizátoři soutěže podpořit a poskytnout jim společenské uznání i ocenění. A jaký vlastně má
podle výzkumu FTVS a 800 sportovních odborníků takový správný mládežnický trenér být? Mj. dobrého
trenéra nic nerozhází. Když jeho tým či svěřenec neuspěje, a je to i jeho vinou, přizná to. Nikdy se
nepřestává učit, a hledá, čím může vylepšit trénink. Neopakuje chyby, které ho štvaly u jeho trenéra. Při
zápase i tréninku zavelí i k něčemu, po čem jeho svěřenci kroutí nechápavě hlavou, ale on tuší, že jim to
pomůže k úspěchu. Pořád jim opakuje, že když chtějí být lepší, nesmějí být líní na tréninku ani při
regeneraci, musejí zdravě jíst, pít, chodit brzy spát, nenadávat soupeři, rozhodčím, divákům. A čím by měl
být ještě, zvláště když trénuje děti? Slušným člověkem, který je přísný, nic jim neodpustí, ale přitom je
pořád chválí. Takový ať podle organizátorů soutěže uslyší: Díky, trenére! Vítěz soutěže obdrží titul Trenér
mládeže 2015 a se svými svěřenci získá pobyt v jednom z prestižních světových tréninkových center
v hodnotě 100 000 Kč. Mateřskému oddílu či klubu nejlepšího trenéra pořadatel přispěje 50 000 Kč na
přípravu dětí. To už stojí za úvahu, co říkáte?

T ball
Halovku Joudrs Indoor Cup 10 Mix ozdobila účast hned 4 našich týmů kořeněná zlatem pro Orange
Poslední turnaj v naší hale patřil T ballákům, kteří se jej celou zimu nemohli dočkat. A vyslali do něj hned 4 týmy! Orange, Navy,
Grey a naše úplné nováčky Royal. Proti Joudrsákům se postavilo 5 týmů z celé republiky, ale i tak to v hale vypadalo jako na
joudrsáckém festivalu: kam se člověk podíval, tam viděl někoho v klubovém oblečení . A kdo chtěl mít slušný výhled, musel si
své místečko hlídat po celý den, takový byl nával (především našich) rodičů a fanoušků! Ti nejdříve sledovali, jak si naši borci
vedou ve třech základních skupinách. Nejlépe z nich vyšli ti nejzkušenější, Orange, kteří se probojovali do finálové tříčlenné
skupiny. Navy v prostřední trojčlence v konkurenci sehrané Kotlářky a zkušených Ledenic nakonec obsadili pěkné 6. místo. Naši
nejmladší, Šedí a Královomodří posbírali další zkušenosti v zápasech se Spektrem ve spodní trojce. Finálové trio bylo nabité:
k našim Oranžovým se přidal Chomutov a Havl.Brod, tradičně nejsilnější týmy této kategorie. O vítězi turnaje však bylo rozhodnuto
již před posledním utkáním a postarali se o to k nadšení všech Joudrsáků naše Oranžády: nejdříve otočily nepříznivě se vyvíjející
souboj s havlbrodskými Hrochy na 11:8 a pak deklasovaly chomutovské Bobry 17:2. A mohli slavit celkové prvenství a zlatý pohár.
Úspěch našich barev podtrhlo ocenění pro nejlepší pálkařku turnaje, kterou se stala Markétka Vlčková z Orange. Joudrs, oléé!

Joudrs Navy.

Vítězní Joudrs Orange, zcela vpravo Markétka Vlčková.

Joudrs Grey a Royal ve zbrusu nových dresech.

Projekt Joudrs jinak
Den deskových her navštívili domácí i přespolní
V sobotu 14. března jsme v prostorách školní jídelny ZŠ Dolákova uspořádali Den
!deskových her, další z akcí našeho mimosportovního projektu. Již krátce po začátku se
začali scházet první milovníci stolního adrenalinu. Mohli si vyzkoušet celou řadu
připravených her, mnozí s sebou vzali i své oblíbené a nabídli je k odzkoušení ostatním
účastníkům. Do nabídky přispěl i Mephit, obchod a klub deskových her, který se stal
partnerem našeho hráčského dne. Her se tedy sešlo přehršel a ani o hráče nebyla nouze.
Dorazil jak početný zástup členů našeho klubu se svými rodinnými příslušníky, tak žáci
z Dolákovky, a zavítali i hráči a hráčky týmů, které ten den hráli v naší hale T ballový turnaj.
Ti všichni si společenskou zábavu náramně užívali až do večerních hodin. Za uspořádání
akce moc děkujeme Zdeňkovi Machovi a jeho pořadatelskému týmu z řad členů Joudrs.

Deskový pořadatelský Joudrs tým.
Zleva: Ondra Stroner, Andrea Machová, Kačka
Růžičková st., Eva Rendlová, Tomáš + Michal
+ Zdeněk Machovi, ležící Zuzka Šmejkalová
a fotící Ivča Menšíková
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Joudrs slowpitchová liga
Karlínský gang nasadil k trháku, po 4 kolech vede s náskokem 3 bodů před Purple Cobras
4. kolo Joudrs slowpitchové ligy se hrálo poprvé na venkovních hřištích. V pátek 27. března se ke svým
soubojům sešlo všech 9 týmů, aby v trojčlenných skupinách odehrály po 2 utkáních. Jako jediný si v nich
maximální počet bodů vybojoval Karlínský gang, který si tak upevnil celkové prvenství v tabulce. Zrodily se
však i remízy, které zdramatizovaly průběžné pořadí. Na druhém místě s odstupem 3 bodů pronásledují
Karlíňáky Fialové kobry, za nimi se shodným bodovým ziskem následuje Blackout, GymŠpit a Šedí vlci. Na
dalším pořadí jsou Pinkáči, Royal, Spectrum Family a tabulku uzavírají Sofťáci. Nic ještě není rozhodnuto,
do konce Ligy zbývá ještě mnoho kol, to další je na programu v pátek 17.4. opět na Joudrs a ve
standardních časech. Zastaví někdo únik Karlínského gangu? Přijďte se podívat!

Klub
Brigády - jarní úklid hřiště a bourání haly - dopadly dobře

Tak teď už to jen položit
(kabel).

Minuta pravdy: vejde se
to tam?

Ke klubovému životu správného Joudrsáka patří nejen sportování, tedy tréninky a zápasy, ale také činnosti
přispívající k úspěšnému chodu našeho klubu. Jednou z nich jsou brigády. A tak se v pondělí 16. března
v našem areálu sešlo téměř 200 našich členů ze všech týmů i fanoušků a rodičů, aby připravili venkovní
hřiště na novou sezónu. Ti menší hrabali listí, sbírali odpadky, pleli tunely a infieldy. Ti větší a silnější si
mákli především při výkopových pracích; pokládali totiž kabel, kterým se napevno propojí výsledková
tabule na hřišti A s komentátorským stanovištěm a nebude tak již docházet k jejím výpadkům. Těžší práce
nezastali jen chlapi, obdivuhodně k brigošce přistoupila děvčata z Céčka, která neúnavně vozila kolečka s
kamením i antukou a mohla si tak do tréninkových deníčků připsat náročnou kondiční jednotku. Pracovalo
se do pozdní noci tak, aby se stihlo co nejvíce.
Další brigádou bylo bourání nafukovací haly v neděli 28. března, při které vyvstaly 3 zásadní otázky: bude
pršet? (naštěstí počasí bourání umožnilo), bude dost lidí? (nakonec se sešlo potřebných téměř 20
ochotníků, z toho 2 ženy) a především: vejdou se složené balíky s příslušenstvím do toho prťavého skládku?
(všechny nevěřící Tomáše přesvědčil nakonec Tomáš předseda, že ano). Závěrem poděkujme všem, kteří se
na zkrášlení areálu i sklízení haly podíleli a kteří vědí, že brigády děláme pro sebe, pro Joudrs. A těm, kteří
neměli možnost přijít, můžeme vzkázat, že šanci budou mít nejpozději na podzim .

Co nás čeká?
Duben – sezóna je tu v plné síle! Začínají ligy, mládež bude bojovat o účast v extraligách. Co na to počasí?
Ženy A: 3. - 6. 4. turnaj v Holandsku, Enschede
Muži A: 13. 4. I. tř. PPM (vs. Starý psi), na Joudrs
18. - 19. 4. Pohár ČSA, 1. turnaj, na Joudrs
20. 4. I. tř. PPM (vs. Pikes), v Krči
25. 4. EL (vs. Kunovice), na Joudrs
22. 4. přátelské zápasy s reprezentací Indonésie, na Joudrs
26. 4. EL (vs. Chemie-Kotlářka), na Joudrs
25. - 26. 4. III. liga, 1. turnaj, v Kostelci n.O.
Ženy B: 25. 4. II. liga (vs. SaBaT), v Troji
27. 4. I. tř. PPM (vs. FEL), na Joudrs
26. 4. II. liga (vs. Ml. Buky), v Mladých Bukách
Muži B: 13. 4. II. tř. PPM (vs. FEL B), na Joudrs
Ženy C: 25. - 26. 4. III. liga, 1. turnaj, Praha, Sedlčany, Kladno
20. 4. II. tř. PPM (vs. Čerčany), na Tempu v Libuši
Juniorky: 11. - 12. 4. EL, 1. turnaj, na Joudrs
27. 4. II. tř. PPM (vs. Podolí), na Joudrs
Kadetky: 4. - 5. 4. kvalifikace o EL, v Ostravě
Junioři: 4. - 5. 4. EL, 1. turnaj, na Joudrs
17. - 19. 4. Krčanda Pony League, v Krči
Kadeti: 18. - 19. 4. kvalifikace o EL, v Kostelci n.O.
1. - 2. 5. EL a II. liga, 1. turnaje
1. - 2. 5. EL, II. a III. liga, 1. turnaje
Žákyně: 11. 4. soustředění na Joudrs
Žáci:
25. - 26. 4. kvalifikace o EL, na Joudrs
12. 4. přátelský turnaj, v Krči
T ball: 18. 4. EL, 1. turnaj, v Trutnově, II. liga, 1. turnaj, v Chomutově
25. - 26. 4. EL, 1. turnaj, v Krči
19.4. Coachball, turnaj, v Chomutově
25. - 26. 4. II. liga, 1. turnaj, v Chomutově
1. 5. EL, 2. turnaj, v Krči, II. liga, 2. turnaj, v Havl.Brodě
Všichni: 1. 4. Otevírání sezóny, od 18:00 na Joudrs
3.5. Coachball, turnaj, na Joudrs
8. 5. klubová Exhibice, od 9:00 na Joudrs
Slowpitchliga: 17. 4. V. kolo, na Joudrs

