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LISTOPAD 
Aktualita

 
 

 Aktualita 
Otevíráme dívčí Joudrs softballovou akademii – pro ty, které chtějí víc 

 

 

Ve středu 30.9. byl v clubhouse představen zbrusu nový projekt klubu nazvaný Joudrs softballová 
akademie. Je určen dívkám ve věku 14 – 22 let, jejichž motivací je trénovat víc a v budoucnu se 
stát hráčkou našeho A - týmu žen a národních reprezentací. Právě výchova hráček pro 
reprezentace a ženské Áčko je cílem Akademie, která tak chce nastavit lepší tréninkové podmínky 
našim talentovaným hráčkám. Ty budou do Akademie pečlivě vybírány, jen nyní u příležitosti 
otevření Akademie mají dívky možnost se samy přihlásit a projít výběrem. Jejich počet v týmu 
Akademie bude omezen na cca 16 děvčat. Tým budou trénovat Eva Rendlová a Tomáš Kusý, 
především formou individuálních tréninků či jednotek v malých skupinkách tak, aby se mohli 
hráčkám maximálně věnovat a mohli tak u nich docílit výrazný progres ve všech hráčských 
dovednostech. Od vybraných hráček se pak samozřejmě očekává, že budou plnit nastavený 
program Akademie včetně domácích tréninkových jednotek sestávajících především z kondičního 
cvičení. Tým Akademie má hrát extraligu juniorek a 2. Ligu žen. Věřme, že se najde dostatečný 
počet našich děvčat, která na sobě chtějí makat víc. 

Pozvánka na oslavu Silvestra na Joudrs 

Společná oslava Silvestra a příchodu Nového roku je již tradiční a oblíbenou akcí, 
která nechybí v klubovém kalendáři ani letos. Zveme tedy všechny členy klubu, 
rodiče, fanoušky a příznivce, aby si přišli 31. prosince od 19:00 do clubhousu  užít 
poslední večer a noc letošního úspěšného roku 2015. Letos bude akce probíhat ve 
stylu 70. a 80. let. Chybět opět nebude hudba a tanec, občerstvení bude tolik, kolik 
jej ochotní dobrovolníci připraví a přinesou, jistě nebude nouze o nějaké to 
překvapení a těšit se můžete jistě i na půlnoční rachejtlovou šou. Těšíme se na vás! 

 

 Klub 

Společenský večer se opět vydařil 
Společenský večer klubu se tentokrát konal netradičně 
v sobotu a již od 18:00. Oproti předchozím letům se jej 
zúčastnili i naši nejmenší členové z Mikro týmu, jejichž 
vystoupení aplaudoval zcela zaplněný sál KD Ládví hned 
v úvodu oficiálního programu. Malí Mikráčci divákům 
předvedli ukázku svého cvičení a v jejím závěru pak pozvali 
přítomné, aby si i oni vyzkoušeli zaskákat si přes překážky či 
prolézt tunelem. Postupně pak následovala zhodnocení 
sezóny jednotlivých týmů z úst jejich hlavních trenérů, která 
byla protkaná připravenými scénkami či videoklipy, které si 
hráčky a hráči na tuto slavnostní příležitost připravili. Zlatý 
hřeb přišel až v samotném závěru této části programu, a to 
v podobě klipu A-týmu žen, který vyvolal bouřlivý  
a dlouhotrvající potlesk. Zlaté Kusátko, jak video přihlížející 
operativně pojmenovali, tak již nesmazatelně vstoupilo do 
dějin klubu a vy jej snad v brzké době budete moci zhlédnout 
i na sociálních sítích. Nechybělo ani poděkování partnerům  
a funkcionářům klubu, proběhla oblíbená tombola a díky 
průběžně probíhající aukci obrazů přibylo i dalších pěkných 
pár tisíc korun do Sbírky pro Honzíka. O hudbu k tanci  
i poslechu se po celý večer starala kapela Binge band, ke 
které se v roli hráče na baskytaru na chvíli přidal i Dan 
Tobola. Tomu kromě milého zpestření patří především velké 
poděkování za to, že Společenský večer připravil a zároveň 
moderoval. Akce se vydařila opět na jedničku, všichni se 
náramně bavili a někteří si užívali až do brzkých ranních 
hodin . Tak zase za rok na viděnou! 

Chcete-li si na joudrsácké silvestrové veselici zajistit 

místo, zašlete rezervaci na joudrs@centrum.cz 
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Tentokrát se chlapi museli před svým 
barážovým soupeřem hluboce sklonit. 

Veřejnost si může přijít o Vánocích 
zasportovat zdarma i k nám.  

Po přerozdělení českých regionů 
se ten náš jmenuje Northwest.  

Co nás čeká?  
Prosinec – pokračují soustředění, začíná Little League 2016 a budeme opět společně slavit Silvestra 

Muži:   12. - 13. 12. soustředění, na Joudrs  Little League  Major: 5. 12. I. turnaj, v Chomutově 
Akademie: 5. 12. soustředění, na Joudrs     19. 12. II. turnaj, na Joudrs 
    23. 12. soustředění, na Joudrs    Junior:  5. 12. I. turnaj, na Joudrs 
     28. - 29. 12. soustředění, na Joudrs     19. 12. II. turnaj, na Joudrs 
     1. - 2. 1. soustředění, na Joudrs    Senior:  6. 12. I. turnaj, na Joudrs 
Kadeti starší: 5. - 6. 12. soustředění, na Joudrs     20. 12. II. turnaj, na Joudrs     
Kadeti mladší: 12. - 13. 12. soustředění, na Joudrs    Big:  6. 12. I. turnaj, na Joudrs  
Kadetky starší: 2. - 3. 1. soustředění, na Joudrs     20. 12. II. turnaj, na Joudrs 
Žákyně starší:   12. - 13. 12. soustředění, na Joudrs  Joudrs Slowpitchová liga: 13. 12. 2. kolo, od 10:00 na Joudrs 
    2. - 3. 1. soustředění, na Joudrs  Týden sportu zdarma:  26.12. 16:30-18:00, 18:00-19:30, na Joudrs 
Žáci:   19. - 20. 12. soustředění, na Joudrs Silvestr na Joudrs: 31. 12. od 19:00 v clubhouse, na Joudrs 

Pozvánka 

 
Ukázkové tréninky pro veřejnost v rámci Týdne sportu zdarma 

 
Již poněkolikáté se účastníme každoročního projektu pražského Magistrátu pod názvem 
Týden sportu zdarma, během kterého si Pražané mohou v závěru roku bezplatně vyzkoušet 
řadu sportů a sportovišť. My jsme pro zájemce z řad veřejnosti připravili dva 90 minutové 
ukázkové tréninky, které se uskuteční 26. 12. od 16:30 a od 18:00 v tělocvičně. Pod vedením 
našich trenérů si můžete vyzkoušet všechny softballové dovednosti, jako je chytání a házení 
či odpalování. Softová výbava bude na místě zdarma k dispozici, k tréninku vám postačí 
sportovní oděv a obuv do haly. Počet míst je omezen, takže chcete-li mít jistotu, můžete si 
účast na tréninku zarezervovat na stránkách www.prahasportovni.cz. 

Muži 
Postup do Pražského přeboru nám v baráži vyfoukli Lišáci 

 
Uplynulou venkovní sezónu na našich hřištích fakticky ukončil až barážový dvojzápas 
našeho týmu mužů proti béčku Tempa, ve kterém šlo o hodně: o postup z I. třídy  
o kategorii výše, do Pražského přeboru. Dlužno dodat, že Lišáci z Libuše se na nás 
připravili dokonale a jejich obrovitánský nadhazovač nám v obou zápasech neumožnil 
ani jednou skórovat, zato soupeř dovezl celkově 16 bodů. A tak si na postup do 
nejvyššího patra pražské soutěže musíme minimálně rok počkat. O to větší je škoda, že 
jsme se o něj letos připravili sami „administrativní“ chybou, když nám byly  
2 veledůležité body, které by nám s jistotou přímý postup zabezpečily, odebrány za to, 
že jsme na dvě utkání nezajistili rozhodčí z vlastních řad… 

Little League 

 
Zimní turnaje regionu Northwest zpestří zimní přípravu děvčat 

 

 

 

Letošního projektu Little League se opět zúčastní mnoho našich hráček, které se přihlásily do některé 
ze čtyř věkových kategorií: Major, Junior, Senior, nebo Big. Svou účastí v projektu a odehráním 
halových regionálních turnajů si tak nejen zpestří zimní sezónu, ale budou tímto způsobem sbírat 
další zápasové zkušenosti a zdokonalovat se tak ve svém softballovém rozvoji. Většina z nich se bude 
rovněž snažit probojovat do all star týmů svých kategorií a poprat se na jaře v národní a posléze 
v evropsko-africké kvalifikaci o účast na celosvětovém finále v USA. Přejme si, ať je ve výběrech 
regionu Northwest (Praha a Západní Čechy) co nejvíce našich děvčat. Úvodní halové turnaje všech 
kategorií proběhnou o prosincových víkendech v naší hale, tak se přijďte podívat! 

http://www.prahasportovni.cz/
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Členkou Akademie se 
stala i Áďa Linková, 
odchovankyně Dvora 
Králové nL. a 
nadhazovačka letošní 
reprezentace 
kadetek. Jak vidno, do 
kondiční přípravy 
vlétla v plné zbroji 

Nádherné počasí, skvělá nálada, super výlet na 
Rabí, báječní lidé = výjezdní zasedání 2015. 

Bude mít letošní ročník 
JSL opět jasného vítěze, 
nebo začne někdo 
Karlínskému gangu šlapat 
na paty? 

Akademie 
Těžko na cvičišti, lehko na bojišti … aneb óda na 21 propocených triček 
Jak již Buletin informoval, v našem klubu vznikl v závěru sezóny nový projekt pod názvem Joudrs softballová 
akademie určený zatím jen dívkám. Akademie dává hráčkám našeho klubu, které se chtějí softballu věnovat 
na opravdu vrcholové úrovni, možnost k jejich razantnímu hráčskému růstu. Cílem projektu je totiž výchova 
děvčat pro A-tým žen a reprezentace. V budoucnu budou mladé naděje do Akademie vybírány, pouze nyní, při 
startu projektu, dostaly příležitost vstoupit do týmu všechna děvčata ročníků 2001 - 1996, která si podala 
přihlášku a prošla vstupními pohovory. Členkami prestižního souboru se tak staly: Niki Brdková, Tereza 
Burešová, Julča Coufalová, Jana Furková, Majda Halaburtová, Klára a Lucka Hudíkovy, Jana Hunková, Kačka  
a Verča Klimplovy, Štěpánka Kostinová, Áďa Linková, Míša Otáhalová, Míša Poláková, Verča Puciowová, Kačka 
Růžičková, Áďa Skurčáková, Áďa Šimůnková, Aneta Šimůnková, Terka Šmejkalová a Sára Zachová. Děvčata 
hned od začátku „najela“ na ostrý kondiční program zpestřovaný plaváním či náročným cvičením ve studiu 
Bikram Yoga Prague. Náročné bylo i 3 denní výjezdní soustředění v Ostrově nad Ohří, které spíše připomínalo 
vojenský výcvik speciálních jednotek, i zde pod dozorem přísného seržanta v podání Petra „Edy“ Nováka ze 
Spectra. A tak nebyla nouze o noční výběh a podobné legrácky. Nyní již Akademičky pilně trénují v hale, pod 
vedením specialistů na jednotlivé softové dovednosti, zkušených trenérů i současných či bývalých hráček  
A-týmu žen: Tomáše Kusého, Evy Rendlové, Evy „Erika“ Rychtaříkové, Lenky „Jaklis“ Jaklové a Kláry „Šajny“ 
Patlichové. V prosinci a začátkem ledna čeká tým několik dalších soustředění a v půlce ledna vyrazí na svůj 
první turnaj, halovku v Holandsku. Tak jim držme palce, ať již tam zúročí nabývané dovednosti. 

 

  Joudrs Slowpitchová Liga 

Odstartoval již 3. ročník Ligy 

 V říjnu začala úvodním kolem svou třetí sezónu Joudrs Slowpitchová Liga (JSL). Původní termín 
plánovaný ještě na venkovní hřiště musel být z důvodu nepřetržitého deště o pár dní posunut, naštěstí 
se v náhradním termínu počasí umoudřilo a tak svou porci 2 utkání odehrálo všech 9 týmů. Složení 
týmů zůstává stejné, jako v předchozím ročníku. Ředitel JSL Richard Pohl vstup družstev do nového 
ročníku zhodnotil takto: „Plný bodový zisk v tomto kole získal podle očekávání Gang  
z Karlína, Pinkáči a S.O.F.T. Zajímavostí tohoto kola je, že posílenému týmu S.O.F.T. se podařilo ve dvou 
zápasech nastřílet více než polovinu bodů získaných v celém loňském ročníku.“ Druhé kolo se již 
odehraje v hale Joudrs, a to v neděli 13. prosince. Zájem o účast v Lize projevila i další družstva, 
především ta, která se pravidelně účastní našich turnajů pro veřejnost. Zatím si však na zařazení do 
soutěže musí ještě počkat, vzhledem k přeplněnosti našeho areálu, která v tomto okamžiku nedovoluje 
rozšíření JSL. Ale věříme, že se v blízké budoucnosti řešení najde. 

  

Realizační tým klubu 
Výjezdní zasedání a zvyšování kvalifikace na školení 

Letošní výjezdní zasedání realizačního týmu klubu se uskutečnilo o víkendu na přelomu 
října a listopadu v jihočeských Střelských Hošticích v rozsáhlém areálu místního DDM. 
Program výjezdu byl náročný a začal již v pátek po příjezdu. Třicítka účastníku se na 
výjezdku kromě standardních informací k nadcházející sezóně jako jsou struktura klubu, 
složení jednotlivých týmů, hlavní akce sezóny a principy fungování dozvěděli také o nové 
podobě Myšlenky klubu. Ta obsahuje všechny dokumenty, směrnice a postupy potřebné 
k zdařilému fungování tak rozsáhlého uskupení, jakým Joudrs dneska jsou, a bude nyní 
trenérům k dispozici v uživatelsky příjemnějším formátu. Pobyt nebyl jen o sezení 
v lavicích: velmi příjemná byla za nádherného podzimního počasí návštěva hradu Rabí, 
nezapomenutelné budou jistě oba neformální večery, při kterých se utužovaly vztahy  
a do kolektivu úspěšně zapadali nováčci. Ti si pak o dalších víkendech zvyšovali svou 
trenérskou kvalifikaci na školeních ČSA, takže brzy v našich řadách přivítáme další tucet 
trenérů s čerstvou III. třídou. V rámci jednotlivých sekcí Joudrs (dívčí, mužská, T ball) 
proběhlo i klubové proškolení stávajících trenérů. Takže se nyní vybaveni všemi 
potřebnými informacemi mohou s vervou jim vlastní pustit do každodenní práce se 
svými svěřenci s cílem co nejlépe je připravit pro novou sezónu. Joudrs, oléé! 


