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PROSINEC 

Odpalování na stroj patřilo mezi nejoblíbenější, 
ale zároveň nejtěžší disciplínu.  

Do kategorie Junior se přihlásily tyto 

Joudrsačky: Giuli Auricchio, Týnka 

Gemelová, Janča Hunková, Lucka 

Jungová, Terka Junková, Elíza 

Gottwaldová, Niki Brdková, Míša 

Otáhalová, Klárka Pospěchová, Áňa 

Zoulová, Terka Kunze, Vendy 

Dastychová, Barča Ferencová, Květa 

Foitová, Julča Onderková, Eva 

Staňková a Léňa Tomková. 

PF 2016

 
 

 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. 

Přejeme všem hráčkám, hráčům, trenérům, funkcionářům, 

rodičům a rodinným příslušníků, partnerům, fanouškům  

a přátelům klubu mnoho štěstí, osobních i profesních úspěchů, 

pěkných softballových zážitků a především pevné zdraví  

v novém roce 2016! 

 

 

Veřejnost 

 
Zájem o vánoční ukázkové tréninky předčil očekávání 

 
Mezi stovku sportovišť, která si mohli v závěru roku  Pražané zdarma vyzkoušet v rámci 
projektu Týden sportu zdarma pořádaného již poněkolikáté pražským Magistrátem, se 
již tradičně zařadil i náš klub. Veřejnosti jsme 26. 12. nabídli dva ukázkové tréninky.  
A zájem o ně předčil naše očekávání. Celkem na oba tréninky totiž dorazilo 32 zájemců! 
Velká tělocvična by jim neposkytla dostatečný prostor, proto jsme se operativně 
přesunuli do haly.  Všichni zúčastnění byli softballovými nováčky a absolvovali 
standardní tréninkovou jednotku zahrnující rozcvičení, nácvik chytání a házení  
a samozřejmě všemi očekávané odpalování. Nejprve se pálilo ze stativu, nakonec došlo  
i na nadhazovací stroj, který jsme na závěr využili i k tréninkové hře, během které se 
přítomní dozvěděli základní pravidla a s chutí si zahráli několik směn. Účastníci 
odcházeli z haly velmi spokojení a podle reakcí některých nadšenců pro nový sport by se 
mohla rozrůst i naše členská základna, dokonce i o dospěláky. Naše týmy nové členy 
jistě rády uvítají. 

Little League 

Budeme pořádat kvalifikaci Regionu Evropa-Afrika dívčí kategorie Junior 

 
Do seznamu významných událostí v historii Joudrs přibude další milník. Našemu klubu bylo  
vedením celosvětové soutěže Little League přiděleno pořadatelství kvalifikačního turnaje Regionu 
Evropa-Afrika (E-A) v softballu dívek věkové kategorie Junior. Vůbec poprvé se tak dívčí 
kvalifikace Regionu E-A uskuteční v České republice. Turnaj se v našem areálu odehraje ve dnech 
5. - 8. července 2016. Na našem webu jsme založili novou sekci Little League, kde najdete veškeré 
informace jak k  turnaji, tak i k samotnému projektu Little League.  Věková kategorie Junior je 
určená hráčkám ročníků 2001 – 2002 a letos se do ní přihlásilo 17 děvčat z Joudrs. Věříme, že se 
některým z nich podaří nominovat do all star týmu naší oblasti Northwest. Za kauče tohoto all 
star týmu byli zvoleni naši trenéři z týmu kadetek mladších, Petr Pospěch a Renata Polákova. 
V případě, že tým uspěje v české národní kvalifikaci, budeme mít možnost fandit našim 
zástupcům na domácím hřišti. Ve hře je hodně: vítěz kvalifikace Regionu Evropa-Afrika má právo 
reprezentovat tento region na celosvětovém finále v USA. A pořadatelé tomuto týmu hradí 
kompletní náklady na dopravu tam a zpět i ubytovaní a stravu během světového finále. 
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3. Silvestrovská Joudrs párty aneb když se 
podaří, co se zdařit má! 

Tabulka JSL s průběžným pořadím týmů po 2. kole.  

Co nás čeká?  
Leden – rozjíždíme seriál halových turnajů Joudrs Indoor Cupů, budou se hrát v naší hale každý víkend 

Muži:   16. - 17. 1. soustředění, na Joudrs  Žáci:    23. - 24. 1. Joudrs Indoor Cup 13 M  
    30. - 31. 1.  Joudrs Indoor Cup M1  T ball:    9. 1. Joudrs Indoor Cup 10 Mix1 
Akademie: 1. - 2. 1. soustředění, na Joudrs     29. 1. Joudrs Indoor Cup 10 Mix2 
     15. - 17. 1. halový turnaj v Holandsku Little League Major: 16. 1. III. + IV. turnaj, na Hamru v Záběhlicích  
Kadetky starší: 2. - 3. 1. soustředění, na Joudrs    Junior: 17. 1. III. + IV. turnaj, na Hamru v Záběhlicích 
    30. - 31. 1. soustředění, na Joudrs    Senior: 17. 1. III. turnaj     
Kadeti starší: 16. - 17. 1. Joudrs Indoor Cup 16 M    23. 1. IV. turnaj  
Kadetky mladší: 9. - 10. 1. soustředění, na Joudrs    Big: 17. 1. III. turnaj 
    30. - 31. 1. soustředění, na Joudrs     23. 1. IV. turnaj 
Kadeti mladší:   23. - 24. 1. Joudrs Indoor Cup 13 M Joudrs Slowpitchová liga: 10. 1. III. kolo, na Joudrs 
Žákyně starší:  2. - 3. 1. soustředění, na Joudrs  Hlavní trenéři týmů: 10. 1. schůze od 19:00 na Joudrs 
    30. - 31. 1. soustředění, na Joudrs  Všichni od 15 let: 12. 1. přednáška Biofilozofie, 20:15, na Joudrs 
Žákyně mladší: 9. - 10. 1. soustředění, na Joudrs  Všichni:   13. 1. školení zápisu, 19:00 na Joudrs 
    30. - 31. 1. soustředění, na Joudrs     27. 1. školení zápisu, 19:00 na Joudrs 

Klub 

Silvestra jsme společně oslavili v clubhousu již potřetí 

 
V pořadí již třetí Silvestrovská párty na Joudrs se tentokráte nesla v duchu 70. a 80. let, 
čemuž odpovídal i (předepsaný) dress code účastníků. K vidění tak byly květinové děti, 
Sněženka i s machrem či diskotékové divy v čele s Tomem Travoltou. Hrála se, jak jinak, 
hudba příslušného období a všichni si ve víru tance mohli zavzpomínat i na normalizační 
hity oněch let. Michal David se líbil i těm, kteří v době jeho největší slávy byly ještě na 
houbách. Všichni se dobře bavili a vytancované kalorie doplňovali přinesenými 
vlastnoručně vyrobenými dobrotami. Vše pro televizi zdokumentoval Kuba Hipísák a my 
se snad brzy dočkáme odvysílání sestřihu z joudrsáckého večera v hlavním vysílacím 
čase... S úderem půlnoci došlo samozřejmě na přípitky a především na všemi očekávaný 
ohňostroj, který rozsvítil hřiště A i s přilehlým okolím. Nafukovací hala přílivu rachejtlí 
naštěstí odolala bez poskvrny a tak se všichni mohli rozejít v klidu domů, někdo dřív  
a někdo později. O novoročních předsevzetích tiskové agentury žádnou zprávu 
nevydaly, ale jistě si všichni Joudrsáci přáli, ať je ten nový rok 2016 pokud možno ještě 
lepší, než ten právě skončený. A redakce Buletinu se k tomuto přání ráda připojuje! 

Joudrs Slowpitchová Liga 

V 2. kole málem překvapení na úkor loňských vítězů 

 

 

 

Druhé kolo Ligy se uskutečnilo v neděli 13. prosince. V nafukovací hale se 
během celého dne vystřídaly všechny zúčastněné týmy ve dvojzápasech 
svých skupin. V té úvodní málem došlo k překvapení, když se vítězi 
loňského ročníku, Karlínskému gangu, podařilo uhrát alespoň remízu 
proti dobře rozjetému Blackoutu. I v druhé skupině byla k vidění jedna 
remíza, a to mezi týmy GymŠpit a Pink(áči). V závěrečné třetí skupině pak 
svou vzrůstající formu potvrdil tým S.O.F.T., a to i přes porážku se stále se 
lepšícím Spectrum Family. Po dvou kolech je zatím předčasné vsázet na 
konečné umístění a celkového vítěze, bodové odstupy mezi týmy jsou 
minimální (viz obrázek). Bez bodu jsou zatím Royal a Purple Cobras a tak 
budou jistě chtít v následujícím kole, které je naplánováno na neděli  
10. ledna opět do nafukovací haly, zabrat a připsat si nějaký ten bodový 
zisk. Přijďte se přesvědčit, jestli se jim to podaří. 


