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ÚNOR
Aktualita
V srpnu budeme pořádat Pohár vítězů poháru žen
Našemu klubu se po 2 letech podařilo opět získat pořádání dalšího prestižního turnaje. Praha 8
tentokráte uvidí klubový Pohár vítězů poháru žen a může se těšit na 16 předních evropských týmů
v čele s naším A týmem žen. Akce se uskuteční na našich hřištích v termínu 17. – 22. srpna 2015 a stane
se součástí Prague Softball Summer neboli Pražského softballového léta. Ve stejném termínu se totiž
v Krči uskuteční Premiere Cup (PMEZ) žen a o týden později se v areálech Radotína a Tempa uskuteční
Superpohár mužů. Softballoví fanoušci tak budou mít v druhém prázdninovém měsíci opravdu hody.
Věříme, že se jich v našem areálu bude při zápasech Joudrs scházet tradičně hodně a poženou naše
děvčata za co nejlepším medailovým umístěním. Po stříbru z loňského PMEZ a stejném kovu právě
z PVP 2013 by jistě chtěl Tomáš Kusý, hlavní kouč našeho týmu, vybojovat na domácí půdě trofej
nejvyšší. A klub by rovněž chtěl získat nejvyšší ocenění i za pořadatelství turnaje, stejně, jako tomu bylo
v roce 2013 za Mistrovství Evropy žen. Již nyní se rozběhly přípravné práce na organizaci turnaje tak,
abychom jej zvládli opět na jedničku.

Logo PVP 2015 vytvořil
Slávek Novotný, člen
týmu našich mužů.

Klub
Valná hromada klubu schválila nové stanovy a zvolila vedení na další 4 roky
Dne 10.2.2015 se sešla Valná hromada SK Joudrs Praha, nejvyšší zastupitelský orgán klubu,
které se zúčastnilo (přímo či v zastoupení) 97 volitelů. Účastníci odhlasovali poprvé od založení
klubu v roce 1997 změnu stanov klubu, a to jak změny v návaznosti na požadavky novely
Občanského zákoníku, tak především zásadní změnu týkající se oprávněných volitelů. Na příští
Valné hromadě budou mít právo volit jen členové realizačního týmu klubu, tedy trenéři
a funkcionáři klubu (dosud byli oprávněnými voliči všichni členové klubu starší 15let). Valná
hromada rovněž zvolila vedení klubu: do výboru klubu byli zvoleni Tomáš Kusý (předseda
klubu) a členové výboru Marie Zelenková a Petr Pospěch. Do Kontrolní komise, která vznikla
přetransformováním Dozorčí rady, byly zvoleny Eva „Erik“ Rychtaříková, Eva Rendlová a Madla
Loudová. Valná hromada rovněž odsouhlasila prodloužení funkčního období zvolených
funkcionářů z 2 na 4 roky. Děkujeme volitelům za účast a gratulujeme nově zvolenému vedení.
Nové vedení klubu zvolené již na 4 roky.

Ženy A a B
Áčko v netradiční sestavě vyválčilo na domácí halovce zlato
Premiérového Joudrs Indoor Cup žen v nové hale se zúčastnilo 5 extraligových a 3
druholigové týmy, samozřejmě včetně obou našich zástupců. Naše Béčko ve skupině nejdříve
těsně podlehlo extraligové Kotlářce 1:2, aby následně zdolalo SaBaT 2:0. V posledním utkání
skupiny neponechal úřadující mistr z Krče nic náhodě a deklasoval náš tým poměrem 9:0.
Druhý den začínáme play out výhrou nad Radotínem 5:1, načež nám SaBaT vrací úder
výsledkem 5:1 a béčková děvčata tak končí na 6. místě (před nimi skončili jen loňští
extraligisti, byť náš přemožitel z Troje bude letos naším soupeřem ve 2. lize). Áčko se
představilo na turnaji v opravdu netradiční sestavě a věrní fanoušci v ní v sobotu našli jen
2 hráčky z loňské extraligové soupisky, v neděli pak už ani je. Zato se v našem dresu
předvedly 2 vypomáhající posily z Ledenic a 1 ze Dvora, 3 naše kadetky a velký návrat na post
kečra slavila bývalá dlouholetá reprezentantka Eva „Erik“ Rychtaříková. Ve skupině jsme si
poradili se všemi 3 soupeři a v neděli začali play off těsnou výhrou nad Kotlářkou 2:1 až v tie
breaku, čímž jsme se probojovali do finále proti Eagles. Takticky vedený zápas jsme nakonec
lépe zvládli my a mohli se radovat z těsného vítězství 2:1 i z individuální trofeje pro nejlepší
nadhazovačku, kterou se stala naše ledenická posila Verča Pecková, vycházející hvězda
reprezentace žen. Co dodat? No přeci Joudrs oléé!

Kdo z nich nebyl na loňské soupisce Áčka?
Horní řada zleva: kouč Tomáš Kusý, Kačka
Klimplová, Naty Kalousková (Ledenice),
Majka Zelenková, Áďa Linková (kadetky Dvůr
K.n.L.) a kečr Erik, dolní řada zleva: Terka
Šmejkalová (kadetky), Anička Lemberková,
Áďa Šimůnková (kadetky), Štěpa Kostinová
(kadetky) a Verča Pecková (Ledenice).
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Muži
Po gentlemanské dohodě našich zdecimovaných týmů dělený bronz

Chlapi sobě aneb tento turnaj se
nesl v opravdu přátelském duchu.

Naše mužská premiérová domácí halovka se nesla na jedné straně v duchu dravého mládí
předvést se, na straně druhé pak u některých veteránů turnaj především ve zdraví přežít
a nedat mladíkům příležitost k přemrštěnému sebevědomí. Joudrs reprezentovaly 2 týmy
mužů pojmenované A a 1, a tým juniorů. Oba chlapské celky doplnili nadějní ledeničtí
nadhazovači a v průběhu turnaje se už týmy doplňovaly různě, dřívější zranění nahrazovali
aktuálně zraněné z turnaje a tak podobně… zkrátka jsme si chtěli především zahrát a proto
byly do turnaje zařazeny i přátelské zápasy s družstvy, se kterými by se ten či onen tým
během víkendu nejspíš nepotkal. Diváky pak jistě zajímal především průběh duelů, ve
kterých mohl tleskat hrdinům dne (Pepa Šulc 2 staženými body otočil zdařilým odpalem
v jeho závěru zápas proti Mistrálu), či netradičním slajdům, zajímavým komentářům i se
sebezapřením úporně bojujícím hráčům, kteří si nic nedarovali ani v bratrovražedném duelu.
Ten sehrála naše Mužstva v závěrečném souboji o konečný bronz, a protože se štěstěna
v řádné hrací době nepřiklonila k žádnému z nich (1:1), pánové se gentlemansky domluvili na
remíze. Pro úplnost dodejme, že naši junioři obsadili konečné 6. místo a nejlepším
nadhazovačem turnaje se stala naše ledenická posila Petr „Pedro“ Frejlach. Gratulujeme!

Kadetky
Naše týmy ovládly finále domácí halovky
Za účasti 9 týmů pokřtily naši novou halu svým turnajem i kadetky. Oba naši zástupci, týmy Starších a Mladších, po celý víkend
předváděli velmi kvalitní hru a bez jediné prohry po zásluze vyhráli své základní skupiny a zamířili tak rovnou do nedělních
semifinále. V nich nejdříve Mladší ulovily Žraločice z Ledenic, Starší si pak bez problémů poradily se SaBaTem. Sestrovražedné
finále připravilo divákům nádhernou a strhující podívanou. Na obou stranách byly k vidění krásné zákroky v poli, dlouhé odpaly,
obětavost a zarputilost, hráčky si nedaly nic zadarmo, stejně tak ani koučové. Skóre bylo vyrovnané i po třetí směně, od které
v týmu Mladších (dle plánu jeho koučů, aby si ve finále zahrály všechny hráčky týmu) čelilo závěrečnému náporu ostřílených
protihráček hned 5 letošních nováčků. Pro ty to byl jejich první turnaj v životě. Zkušenost se nakonec v poslední směně projevila
a tak mohly Starší slavit vítězství 19:16. Mladší však nemusí smutnit, zatápěly svým soupeřkám až do konce a oba týmy předvedly
vynikající utkání. Díky za pěknou podívanou! Ádě Šimůnkové ze Starších gratulujeme za titul Nejlepší pálkařka turnaje.

Kadetky Starší

Kadetky Starší s Mladšími a kadetky Mladší se Staršími

Kadetky mladší

Žáci
Stříbro z premiérové domácí halovky pro nejzkušenější z 3 našich týmů
Domácí
halovky se dočkali i žáci a v barvách Joudrs se proti 7 soupeřům postavily hned 3 naše týmy:
!
Starší, Mladší a Nejmladší, družstvo složené především z T ballistů. I když nebyl turnaj prezentován jako
mix, v mnoha týmech se objevila děvčata a v některých byly dokonce tahounkami svého družstva, třeba
v tom chomutovském. Starší ve své skupině shodně 2 zápasy vyhráli i prohráli a postoupili tak do
nedělního čtvrtfinále z 3. místa, stejně jako Mladší ve skupině B. Nejmladší na turnaji sbírali především
zkušenosti a za celý víkend se jim bohužel nepodařilo ani jednou vyhrát, i když by si to za svou
bojovnost zasloužili. Nedělní program byl pro joudrsáckého fanouška náročný, čekaly jej i 4 zápasy
s naší účastí v řadě. Mladší v play off bohužel jasně prohráli o postup do semifinále s Kotlářkou, chuť si
spravili alespoň ve svém posledním duelu s chomutovskými Bobry a obsadili konečné 5. místo. To Starší
Nejlepším hráčem turnaje byl
po výhrách nad Chomutovem a Radotínem postoupili až do finále. V něm však nestačili na favorizované vyhlášen Ondra Hainc z našeho
havlíčkobrodské Hrochy, přesto je stříbro cennou trofejí do utěšeně se rozrůstající týmové sbírky.
týmu žáci Starší. Blahopřejeme!
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Joudrs slowpitchová liga
Naposledy se hrálo v halách, březnové kolo už bude venku na Joudrs
3.
! kolo Ligy se naposledy odehrálo v hale, přesněji tedy v halách, a to jak v naší nové (největší), tak
i v obou halách (větší a malé) LOB Slovan Bohnice na Podhájských polích. V každé si to rozdala jedna
trojice z devítky barevných týmů a v každé skupině se našel přesvědčivý vítěz večera, který vybojoval
vítězně obě svá utkání. V malé hale to byli Šedí vlci, ve velké Fialové kobry a v joudrsácké hale slavili
tyrkysoví „studenti“ z GymŠpitu. Samozřejmě o výsledky šlo až v první řadě, ale byli i tací, kteří si
sportování i následného posezení se soupeři užívali a přišli se především pobavit a potýrat tělo. A jak
vypadá průběžné pořadí po 3 odehraných kolech? Prozatím vede s jedinou prohrou z 6 utkání
a impozantním skóre 86:15 Karlínský gang následován týmy Blackout, Purple Cobras, Pink, Gymšpit, Grey
Wolves, Royal, S.O.F.T. a Spectrum family. Další kolo se již odehraje venku na našich hřištích, a to v pátek
27. března. Tak sportu zdar a pomalému nadhozu zvlášť!

Nad touhle kombinaci by
asi výživový poradce moc
nezajásal. Ale energii bylo
přeci potřeba doplnit .

S. O. F. T.
Bowling i plány na venkovní sezónu
Na pátek 6. února připravil klub pro Sofťáky jako poděkování za jejich celoroční pomoc
tradiční bowlingový večer v Karlově dvoře v Dolních Chabrech. Sešlo se zde na 20 Sofťáků,
včetně čerstvých členů, kteří se na všech 4 drahách snažili každým hodem smést co nejvíc
kuželek. Ti, co se účastní Joudrs slowpitchové ligy, tak poznali, že není strajk jako strajk. Ten
bowlingový bývá někdy i těžší… Ale nešlo samozřejmě o lámání rekordů, i když mezi
chlapskou částí osazenstva jde o prestiž vždy . Cílem bylo především pobavit se, utužit
vztahy, pokecat o softu a také se pomalu připravovat na venkovní sezónu, jejíž začátek se
kvapem blíží. Víkendové turnaje si členové Sdružení budou mezi sebe rozdělovat na
Dobrá parta prožila zase jeden příjemný večer.
březnové schůzce. Ten první, úvodní extraligový turnaj juniorů, se na Joudrs uskuteční už
o velikonocích!

POZVÁNKA NA BRIGÁDU
V pondělí 16. 3. 2015 se od 17:00 koná Joudrs brigáda všech týmů.
Účelem brigády je připravit náš areál na jarní sezónu a zároveň se všichni společně setkat.

Co nás čeká?
Březen – soustředění na konci měsíce už mají být venku a na Apríla otvíráme sezónu, tak přijďte všichni!
Ženy A: 20. - 22. 3. turnaj v Itálii (dobrov.)
3. - 6. 4. turnaj v Holandsku
Ženy B: 7. - 8. 3. Joudrs Indoor Cup W2, hala Joudrs
20. - 22. 3. turnaj v Itálii
Ženy C: 7. - 8. 3. Joudrs Indoor Cup W2, hala Joudrs
Muži: 28. 2. - 1. 3. výjezdní soustředění, hory
29. 3. soustředění na Joudrs (venku)
Junioři: 7. - 8. 3. soustředění na Joudrs
21. - 22. 3. soustředění na Joudrs (venku)
Kadetky:14. - 15. 3. soustředění na Joudrs
28. - 29. 3. soustředění na Joudrs (venku)
Kadeti: 7. - 8. 3. soustředění na Joudrs
21. - 22. 3. soustředění na Joudrs (venku)

Žákyně: 14. - 15. 3. soustředění na Joudrs
28. - 29. 3. soustředění na Joudrs (venku)
Žáci:
7. - 8. 3. soustředění na Joudrs
21. - 22. 3. soustředění na Joudrs (venku)
T ball: 14. 3. Joudrs Indoor Cup 10 MIX, hala Joudrs
28. - 29. 3. soustředění na Joudrs
Mikro: 2. - 6. 3. jarní prázdniny, tréninky nejsou!
Školení trenérů: 4. 3. taktika kaučování, 20:00 clubhouse na Joudrs
11. 3. zapisování do programu iScore, 20:00 na Joudrs
Slowpitchliga: 27. 3. IV. kolo, na Joudrs (již venku)
Všichni: 16. 3. brigáda na Joudrs, od 17:00
1. 4. otevírání sezóny, na Joudrs, v jednání je přátelský zápas
A týmu žen proti reprezentaci Indonésie! Od 19:00
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Mezinárodně
Vedení Little League vyhlásilo ČR nejlepší softballovou zemí regionu EA 2014

Zleva: Beata Kaszuba Baker, Vojtěch
Albrecht s oceněním, a pan Velte.

Mezinárodní vedení soutěže Little League ocenilo Českou republiku udělením ceny pro
nejlepší softballovou zemi regionu Evropa a Afrika za rok 2014. Ocenění „Europe and Africa
Softball Country of the Year 2014“ převzal v únoru na Kongresu ESF v irském Dublinu pan
Vojtěch Albrecht, výkonný ředitel ČSA, z rukou zástupce Little League pana Velte a paní
Beaty Kaszuba Baker, ředitelky Little League pro region Evropa-Afrika. Česká republika tak
byla oceněna za přínos k rozvoji této soutěže v Evropě i za úspěchy českých výběrů, které se
v letech 2012 a 2014 probojovaly až na celosvětové finále v USA. Velkou měrou k tomu
přispěli i Joudrsáci. V roce 2012 se do Spojených států v kategorii Junior League pod
vedením Evy Rendlové a Lenky Richterové probojoval výběr 13-15letých kadetek v sestavě
s našimi děvčaty Míšou Polákovou, Pajky Menčíkovou, Julčou Coufalovou, Verčou
Puciowovou, Kačkou Lobo, Verčou Pohlovou a Janou Růžičkovou. V loňském roce si účast
v USA ve věkové kategorii Little League 12-13letých vybojovaly naše žákyně Giuli Auricchio,
Klárka Pospěchová, Niki Brdková, Míša Otáhalová, Týnka Gemelová a hlavní kouč týmu Petr
Pospěch. Letos se budou české týmy snažit probojovat na americké celosvětové finále hned
v 3 věkových kategoriích. Přejme jim, ať se jim to podaří a ať je v jejich týmech co nejvíce
Joudrsáků .

Projekt Joudrs jinak
… a lampa zase svítila…
Po nadšených ohlasech na loňskou akci Joudrs čte dětem pro děti z „našeho“ dětského
domova v Žatci, jsme podobnou aktivitu připravili i pro naše T balláky pod názvem Joudrs
čte Joudrs. A protože se konala v pátek 13. (února), okořenili jsme ji strašidelnou
bojovkou v prostorách školy. Skupinky dětí ve ztemnělých prostorách školní budovy
plnily úkoly na stanovištích, na kterých potkaly Rumcajse s Mankou, Bludičku s Hejkalem,
Bílou paní se strašidlem, Vílu Amálku se zvířátkem, ale i postavy současných dětských
hrdinů, Spongeboba s komiksovou Batgirl. Ti všichni jim pomáhali najít indicie a následně
úspěšně vyluštit tajemné poselství. Pak jsme se jako historicky první zapsali do nové
Kroniky Joudrs. Během večera si děti také pořádně zařádily v tělocvičnách, aby po
zbaštění dobrot připravených rodiči zalehly k poslouchání pohádek a závěrečné nečekané
laserové show. Ráno jsme pak ještě stihli zafandit našim žákům na domácí halovce a pak
už se rozjeli do svých domovů. Na vydařený pátek třináctého bude jistě ještě dlouho
vzpomínat nejen všech 35 malých Joudrsáků, ale i jejich trenéři, kteří jim tenhle úžasný
zážitek připravili. Tak zase příště, třeba o Halloweenu .

Tak schválně, poznáte „who is who“?

Pozvánka na

DEN DESKOVÝCH HER
Zveme všechny hráče a hráčky starší 10let i dospělé na Den deskových her,
který pořádá náš klub ve spolupráci se ZŠ Dolákova. Akce se uskuteční
v sobotu 14. 3. 2015 od 10:00 do 17:00 v prostorách školy.

VSTUP ZDARMA!
Přijďte si zahrát a vezměte s sebou i své rodiče, sourozence či kamarády!

