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LEDEN
Aktualita
Máme halu!
Všemi Joudrsáky dlouho toužebně očekávaný okamžik se stal realitou 22. ledna 2015, kdy
předseda našeho klubu Tomáš Kusý podepsal smlouvu o pronájmu haly s představiteli
MČ Praha 8, která nafukovací halu nad hřištěm s umělým povrchem v areálu ZŠ Dolákova
postavila. Městská část Praha 8 tak umožnila využívat umělku i v zimních měsících pro
sportování nejen členům našeho klubu. Budou se zde pořádat také školní sportovní
soutěže Prahy 8 a vyhrazené hodiny zde má i veřejnost. Je to skvělý počin podpory sportu
na Osmičce, díky! Jako první vyzkoušeli trénink v hale naši žáci a jen pár hodin po jejím
otevření se zde konal náš premiérový halový turnaj. Požitek z neuvěřitelně velkého
prostoru a vysokých stropů si na své halovce užily žákyně (viz článek níže). A počínaje
posledním lednovým týdnem začaly v hale probíhat standardní tréninky. Tak si halu, kterou
obdivují všichni, kteří se do ní již podívali, užívejme a především opečovávejme a važme!
Jsme asi jediný softballový klub v ČR, který takový prostor pro zimní tréninky má.

Teď už se na NI nemusíme dívat jen skrz plot.

Česká softballová asociace
Do vrcholných orgánů ČSA byli zvoleni 2 zástupci z Joudrs
Parlament České softballové asociace na svém jednání 25. ledna 2015 zvolil nové vedení ČSA na další
4 roky. Předseda našeho klubu Tomáš Kusý byl znovu zvolen členem Předsednictva ČSA a stal se jeho
místopředsedou. Dan Tobola, hlavní trenér našeho B týmu žen, obhájil funkci předsedy disciplinární
komise. Staronovým předsedou ČSA byl zvolen Gabriel Waage, který je i 1. vicepresidentem Evropské
softballové federace (ESF). Parlament za účasti 33 z 72 možných delegátů z českých softballových klubů
dále zvolil členy Kontrolní komise a členy Smírčí komise. Delegáti rovněž schválili změnu Stanov ČSA,
která odpovídá požadavkům nového občanského zákoníku. Zápis z jednání Parlamentu včetně
Usnesení jsou k dispozici na webu ČSA www.softball.cz.

A – tým žen
Kondiční příprava ve fitku, holandská chřipka na turnaji The Cup a opět kondice v Krkonoších
Tým našich žen složený z hráček Áčka a Béčka včetně tří posil z jiných klubů vyrazil na tradiční
halový turnaj žen The Cup do holandského Schiedamu. Letos se jej zúčastnilo 16 týmů z 5 států:
6 z pořádajícího Holandska, 6 z USA, 1 z Itálie, francouzská národní reprezentace a za Českou
republiku náš tým doplnila ještě reprezentace juniorek v sestavě s 2 našimi hráčkami a Danem
Tobolou coby asistentem kouče (tým juniorek nakonec obsadil celkové 4. místo). Tým Joudrs na
úvod porazil domácí Gryphons, pak však prohrál oba duely s americkými týmy. S Američankami
jsme se utkali i v dalších třech soubojích, ze kterých jsme jednou vyšli vítězně a jednou prohráli
tím nejtěsnějším možným způsobem, 0:1. I když naše děvčata neobhájila loňský bronz, přesto
jsme neodjížděli s prázdnou: individuální ocenění za nejlepší pálkařku turnaje získala Helča
Novotná. A jak se bohužel po cestě ukázalo, některá děvčata si odvezla i nepříjemnou střevní
virózu, kterou byly na turnaji poznamenané především americké týmy. Naštěstí jsme se z ní brzy
vylízali a mohli tak absolvovat tradiční kondiční výjezdní soustředění v Krkonoších, které pod
vedením nového kondičního trenéra Tomáše Bendy „Bendiče“ důkladně prověřilo stav naší
fyzičky po vánocích. A výsledky nebyly vůbec špatné. Jistě se na nich projevily návštěvy v Daily
Fitness Olgy Šípkové v OC Krakov, s nímž náš klub uzavřel před novou sezónou spolupráci
umožňující našim hráčkám dlouhodobou kondiční přípravu v moderním a dobře vybaveném
prostředí. A jak je vidět, Bendič i fitko děvčatům náramně svědčí .

Helča Novotná, s průměrem .700
nejlepší pálkařka The Cup 2015.
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Žákyně
Premiérový turnaj v nové hale jsme pokřtili zlatem a pěkným 4. místem
Prvním turnajem v nové hale, který se konal jen pár hodin po jejím oficiálním otevření, byl
žákyňský JIC 13 W. Oba naše týmy do bojů s dalšími 7 družstvy vstoupily srdnatě. Tým
starších žákyní nenašel ve 3 utkáních základní skupiny ani jednou přemožitele a zaslouženě
postoupil z první příčky přímo do semifinále, když si jednoznačně poradil i s jedním
z favoritů, celkem Eagles. Mladší spoluhráčky je v odpoledních kláních své skupiny málem
napodobily: dva zápasy vyhrály, jednou remizovaly a pouze jednou odešly ze hřiště
poražené, když nestačily na Chomutov. Ve čtvrtfinále se pak v neděli utkaly s Eagles
a k překvapení všech zvítězily! V boji o postup do finále se tak střetly oba naši zástupci ve
vzájemném souboji, ve kterém nakonec slavila zkušenost starších děvčat. Mladší
v následném boji o bronz ani napodruhé nestačily na chomutovské Bobřice, ale tým složený
z nováčků a loňských Tballistek sklidil za předvedené výkony zasloužený aplaus mnoha
přihlížejících fanoušků. Finále s Kotlářkou přineslo reprízu utkání ze skupiny a ani tentokrát
naše starší děvčata nezaváhala a zodpovědným výkonem v útoku i v obraně pokřtila novou
halu premiérovým zlatem. Joudrs, oléé!

Ta naše jedenáctka válí, ať je to
venku nebo v hali…

Česká softballová asociace
Nejlepší softballoví trenéři jsou v Joudrs

Tomáš Kusý

Eva Rendlová

Z vyhlašování nejlepších trenérů za rok 2014 jsme si odnesli hned 5 z celkového počtu 7 cen udílených
Českou softballovou asociací, z toho i trofej nejcennější pro absolutního vítěze. Titul Trenér roku 2014
získal Tomáš Kusý, hlavní trenér reprezentace mužů a letos i staronový kouč A - týmu žen Joudrs, který si
odnesl i cenu v kategorii mužských soutěží. Náš předseda dovedl v uplynulé sezóně k mistrovskému titulu
jako hlavní trenér tým Spektra, ale především vybojoval na loňském evropském šampionátu v Havlíčkově
Brodě s mužským národním týmem zlatou medaili, a to už potřetí v řadě. Objevem roku se stal Tomáš
Jonke, hlavní trenér našich kadetů a juniorů, který si ze slavnostního vyhlašování odnesl i cenu veřejnosti.
Tomáš loni působil coby skaut u reprezentačního týmu juniorek, který v loňském roce vybojoval pro
Českou republiku historický titul mistryň Evropy. Nejlepší trenérkou mládeže se stala Eva Rendlová, která
loni vedla náš tým kadetek. Tomáš Kusý tak po deseti letech obhájil své absolutní prvenství z roku 2004,
kdy se vyhlašování trenérských cen konalo naposledy. ČSA letos tuto tradici obnovila s cílem ukázat, že
práce trenéra je pro český softball a jeho sportovní úspěchy posledních let nepostradatelnou a zaslouží si
pozornost nejen sportovní veřejnosti. To, že si většinu ocenění letos odnesli trenéři z Joudrs ukazuje na
naši koncepční a cílevědomou práci i na tomto poli. Ne náhodou máme nejvíce licencovaných trenérů ze
všech českých softballových klubů, a to téměř 30, a největší klubový realizační tým sestávající z 53
trenérů, asistentů a funkcionářů. Klub klade důraz na to, aby si trenéři své znalosti doplňovali na
pravidelných klubových školeních (viz článek níže). Je vidět, že tato práce nese své ovoce i v podobě
trenérských ocenění.

Tomáš Jonke

T ball
Miniturnaj v Satalicích
Minulý
týden v sobotu 17. ledna se měl uskutečnit náš první velký halový turnaj Joudrs Indoor Cup
!
10. Bohužel počasí nepřálo a tak se naše nová nafukovací hala na Joudrs nestihla připravit, ale my
trenéři a i děti ze všech tří týmů jsme byli natěšeni a chtěli jsme hrát. Naštěstí má náš pan předseda
vždycky něco v záloze a tak jsme mohli v sobotu odpoledne odjet do tělocvičny v Satalicích a tam se
dostatečně vyřádit. Děti jsme rozdělili do 4 družstev, která mezi sebou odehrála každé po čtyřech
zápasech. Děti, trenéři i rodiče byli nadšeni a já bych chtěla poděkovat za sladké odměny pro děti
od Beránků a Wenclů. Každé dítě si nakonec odneslo i diplom a malou Joudrs muffinku za účast na
tomto Joudrs miniturnaji.
- převzato z klubového webu -

Už zbývá jen přebarvit Šmouly
a natočit Oranžovomodrý svět 
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KLUB
Školení: Naši trenéři si neustále vylepšují své vědomosti
Náš klub si jako jednu z priorit nadcházejícího období stanovil zvyšování odborné úrovně
svých trenérů. Většina z nich vlastní trenérskou licenci minimálně 3. třídy, ale klub rád
investuje do jejich dalšího vzdělávání. A tak pro ně připravil seriál školení a seminářů na
různá témata. Již jsme absolvovali seminář z psychologie na téma motivace a také školení
z tejpingu, kde jsme se náramně pobavili při názorných ukázkách a řada účastníků odešla
domů hned s několika tejpy na těle. Dále se můžeme těšit na školení ze zapisování zápasu
(18.2.), kaučování nadhozu (25.2.) či taktiky kaučování (4.3.). A jistě budou následovat další
na témata, ve kterých se naši trenéři chtějí zdokonalovat. Tak si je nenechte ujít!

S.O.F.T.: Sofťáci si rozdělovali služby na halové turnaje a plánovali bowling

Takhle „vystajlovaný“ odcházel z tejpingu
mnohý účastník tohoto zábavného školení.

V pondělí 19. ledna proběhla v clubhouse v souvislosti s plánovaným otevřením naší nové
haly schůzka zhruba dvacítky členů Sdružení Organizovaných Fanoušků Týmu. Hlavním cílem
večera bylo rozdělit si služby na všechny námi pořádané halovky, což se, jako vždy, během
chvilky podařilo a turnaje byly beze zbytku „rozebrány“ . A tak budete moci Sofťáky vídat
o halových víkendech především coby obsluhu výsledkové tabule. Potěšitelné bylo, že jsme
ve svých řadách přivítali další nové zájemce o členství v S.O.F.T. z řad rodičů, a někteří se do
práce zapojili hned o pár dní později na JIC 13 žákyní. Členové Sdružení se sejdou znovu již
v pátek 6. února, tentokráte na bowlingu v Dolních Chabrech, který pro ně jako jednu
z forem poděkování za jejich práci připravil klub.

Krámek: Nová prodejní doba a pozastavení prodeje softballového vybavení
Krámek doznal počínaje lednem oproti loňskému roku několika změn:
- bude otevřen 2x týdně: každou středu 17:30 – 19:30 a každý čtvrtek 16:00 – 18:00
- nově je zodpovědnou osobou za jeho provoz Petr Capík, e-mail: pete.capik@gmail.com
- v krámku je prozatím pozastaven prodej softballového vybavení
- bude snaha rozšiřovat sortiment oblečení, takže sledujte informace na klubovém webu
v sekci Krámek

Krámek se nachází v clubhousu.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SK JOUDRS PRAHA
V úterý 10.2.2015 proběhne od 20:00 v clubhouse řádná valná hromada klubu, která zvolí orgány
klubu na další období. Právo volit mají všichni členové klubu starší 15let.

Co nás čeká?
Únor – rozjíždí se naplno naše halovky, pokračují soustředění, čeká nás „volební“ valná hromada
Ženy A: 7. - 8. 2. Joudrs Indoor Cup W1, hala Joudrs
14. - 15. 2. soustředění na Joudrs
Ženy B: 7. - 8. 2. Joudrs Indoor Cup W1, hala Joudrs
14. - 15. 2. soustředění na Joudrs
7. - 8. 3. Joudrs Indoor Cup W2, hala Joudrs
Ženy C: 7. - 8. 3. Joudrs Indoor Cup W2, hala Joudrs
Muži: 21. - 22. 2. Joudrs Indoor Cup M, hala Joudrs
28. 2. - 1. 3. výjezdní soustředění, hory
Junioři: 7. - 8. 2. soustředění na Joudrs
21. - 22. 2. Joudrs Indoor Cup M, hala Joudrs
7. - 8. 3. soustředění na Joudrs
Kadetky:31. 1. - 1. 2. Joudrs Indoor Cup 16 W, hala Joudrs
21. - 22. 2. soustředění na Joudrs

Kadeti: 30. 1. - 1. 2. výjezdní soustředění, hory
14. - 15. 2. soustředění na Joudrs
7. - 8. 3. soustředění na Joudrs
Žákyně: 21. - 22. 2. soustředění na Joudrs
Žáci:
14. - 15. 2. Joudrs Indoor Cup 13 M, hala Joudrs
7. - 8. 3. soustředění na Joudrs
T ball: 7. 2. soustředění na Joudrs
Mikro: 2. - 6. 3. jarní prázdniny, tréninky nejsou!
S.O.F.T.: 6. 2. bowling Karlův Dvůr, Dolní Chabry, od 19:00
Školení trenérů: 18. 2. zápis zápasu, 20:00 clubhouse na Joudrs
25. 2. kaučování nadhozu, 20:00 clubhouse na Joudrs
4. 3. taktika kaučování, 20:00 clubhouse na Joudrs
Všichni: 10. 2. valná hromada klubu, od 20:00 clubhouse na Joudrs

