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ZÁŘÍ 

„Takže prosim vás, támhle je Sněžka 

a jestli ty Buky neporazíme, víte, co 

vás čeká… No, a pak ještě ten SaBaT, 

ale na ten žádnou takovou pozitivní 

motivaci nevyhlašuju.“ 

Joudrs jinak

 
 

 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. 

Joudrs pro Honzíka 

Bohužel ne vždy můžeme přinášet jen dobré zprávy… Honzík, syn naší bývalé hráčky Dity „Brutuse“ 
Bartoňové, trpí vážným onemocněním, tzv. Duchennovou svalovou dystrofií. K její léčbě je zapotřebí 
transplantace kmenových buněk. Tuto terapii, která stojí 900 tis. Kč, však české zdravotní pojišťovny 
nehradí. Nezbývá, než získat tyto peníze jinak. Obracíme se tedy na vás, Joudrsáky, členy a příznivce klubu 
s prosbou o finanční pomoc na Honzíkovou léčbu. Věříme, že i tato záležitost najde mezi námi všemi 
velkou odezvu stejně, jako předchozí akce projektu Joudrs jinak. Výběr finančních prostředků bude 
probíhat do 31.12.2015 prostřednictvím kasiček, které budou k dispozici v průběhu domácích akcí, 
prodejem silikonových náramků, odznáčků a samolepek s názvem akce Joudrs pro Honzíka a také je 
možno přispět zasláním jakékoli částky na účet, který je pro tento účel vytvořen a spravován Petrem 
Capíkem: 1137298068/3030. Pojďme pomoci jedné z nás a přispět na dobrou věc! 

 

Lišky nám sice daly ve 

Final Four „dobrou noc“, 

ale teď je čas udělat 

Eagles pá pá…  

Tak to je on, Honzík.  
A potřebuje naši pomoc.  

 

A - tým žen 

Sice pokažené Final Four, zato 12. finále extraligy v řadě 
Letošní Final Four se našim děvčatům bohužel nepovedlo, i když do závěrečného souboje čtyř nejlepších 
týmů vstupovaly jako favoritky, které ovládly oba letošní turnaje poháru ČSA. V semifinále jsme ještě 
přetlačili Eagles 2:0, ve finále však už nestačili na nadšeně hrající Tempo, které nám vítězství vyfouklo až 
v samotném závěru finálového souboje, když nám v poslední směně nasázelo 5 doběhů, na které jsme již 
v dohrávce zápasu nestačili odpovědět a prohráli 4:7. Chuť jsme si však spravili v semifinále extraligy. 
Nejdříve jsme dlouho čekali na to, kdo v něm bude naším soupeřem, protože čtvrtfinálová série mezi 
Kunovicemi a Ledenicemi se protáhla, když se závěrečný duel musel opakovat. Kolem náhradního 
termínu tohoto rozhodujícího utkání proběhlo mnoho jednání na nejvyšší úrovni ČSA, která nakonec 
vyústila v odstoupení Pavla Křiváka, hlavního kouče Kunovic, z funkce šéfa STK. Kunovice nakonec 
v nervydrásajícím souboji zvítězily, když se zápas hrál na neutrálním hřišti v Havl.Brodě, na 1 hodinu byl 
přerušen pro déšť a skončil někdy kolem 0:45 v noci… Nám tak do semifinále „připadly“ řepské Storms, 
se kterými jsme si sice poradili tím nejkratším možným způsobem, tedy výhrami ve 3 zápasech, ale 
především druhý duel byl velmi napínavý a hubený výsledek 1:0 hovoří za vše. Nyní se již soustředíme na 
finálovou sérii, kterou sehrajeme již tradičně s Eagles, které porazily kunovický tým 3:1 na zápasy. Do 
finále jsme se probojovali již podvanácté v řadě, což je unikát v českém ženském softballu. Rádi bychom 
však letos tuto účast konečně po 4 letech přetavili v titul. První zápas začínáme v sobotu 3.10. od 16:00 
na domácím hřišti, tak nezapomeňte přijít všichni fandit!! 

B - tým žen a Juniorky 

Nečekané 3. místo ve Final Four juniorek a finálová účast v 2. lize žen 
Juniorský tým, který je soupiskou téměř shodný s tím, který bojuje v 2. lize žen, odjel na Final Four 
do Kunovic podle mnohých „se jen zúčastnit“. Konkurence byla veliká: vítězem se podle 
předpokladů staly „našlapané“ domácí Šnečice, které nás zdrtily v semifinále a v boji o zlato si 
poradily s Eagles. Naše děvčata v duelu o 3. místo však zabojovala a po výhře nad SaBaTem slavila 
nečekaný bronz! Moc gratulujeme! Ve výborných výkonech pokračovaly naše hráčky  
i v dresech Béčka v semifinále 2. ligy žen, když si s Mladými Buky poradily bez nejmenšího 
zaváhání a po 3 výhrách se probojovaly do finále, kde je čeká trojský SaBaT. Ten se tak po roce 
vrátil do extraligy (naše děvčata i v případě vítězství nemohou do extraligy postoupit) a uvidíme, 
jestli mu zbyla motivace dokázat, že letošní druholigové soutěži vládl právem. To o motivaci 
našich hráček se bát nemusíme. Nu, koneckonců se můžete přijít přesvědčit sami: úvodní zápas 
finálové série se odehraje v sobotu na Joudrs od 13:30 hod. Joudrs, oléé. 
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Chlapi sobě: příští rok je druholigový, bohudík! 

Tohle logo teď můžete v našem 

areálu potkat na každém kroku, 

včetně motivačních hesel. 

Doufejme, že v mnoha našich 

dívkách probudí touhu pracovat 

na sobě víc, než dosud, a zájem  

o Akademii bude výrazně vyšší, 

než je její kapacita. 

Co nás čeká?  
Říjen – nenechte si ujít finálové série ženských lig s účastí našich týmů. Začínáme v sobotu 3.10. na Joudrs. 

Ženy A: 3. 10. EL finále 1 (vs. Eagles), na Joudrs   Muži A: 9. 10. I. tř. PPM (2x vs. Sedlčany), na Joudrs  
   4. 10. EL finále 2 (vs. Eagles), v Krči    Muži B: 5. 10. II. tř. PPM (vs. Ekonom G), v Krči  
 10. 10. EL finále 3 (vs. Eagles), na Joudrs       12. 10. II. tř. PPM (vs. FEL Praha B), na Joudrs 
   11. 10. EL finále 4, bude-li třeba (vs. Eagles), v Krči  Kadeti: 3. - 4. 10. EL, 5. turnaj, v Havl. Brodě  
   17. 10. EL finále 5, bude-li třeba (vs. Eagles), na Joudrs  3. - 4. 10. II. liga, 5. turnaj, v Ledenicích  
Ženy B: 3. 10. II. liga finále 1 (vs. SaBaT), na Joudrs    17. - 18. 10. Finálový turnaj (MČR), na Joudrs    
 4. 10. II. liga finále 2 (vs. SaBaT), na Joudrs   Žáci: 3. - 4. 10. Joudrs cup 13 MIX, na Joudrs 
   10. 10. II. liga finále 3 (vs. SaBaT), v Troji    9. - 10. 10. Finálový turnaj (MČR), v Havl. Brodě 
   11. 10. II. liga finále 4 + 5 bude-li třeba (vs. SaBaT), v Troji T ball: 3. - 4. 10. Finálový turnaj (MČR), na Joudrs  
Ženy C:   3. - 4. 10. III. liga, 5. turnaj, v Ml.Bukách, Trutnově a Dvoře KnL 10. 10. Joudrs cup 10 MIX, na Joudrs 
Kadetky: 10. - 11. 10. Finálový turnaj (MČR), v Krči   Realizační tým: 30.10. - 1.11. Výjezdní zasedání   
 23. - 24. 10. Kürbis Cup, Stuttgart (NĚM)   
Žákyně:  3. - 4. 10. Joudrs cup 13 MIX, na Joudrs            

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 výrazného progresu ve všech hráčských dovednostech. Od vybraných hráček 
se 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. Najde se dostatečný počet děvčat, která na sobě chtějí makat víc? Věříme, že ano... 

Muži 
Chlapáci vybojovali postup do 2. ligy! 
Ano, je to tak, muži již ve 2. roce existence mužského týmu vybojovali postup do 
2. ligy mužů. Předposlední turnaj hraný na Spektru našim borcům nevyšel úplně 
podle jejich představ, skončili až čtvrtí a umožnili tak svým hlavním rivalům, 
Hladovým Hrochům ze Sezimova Ústí, přiblížit se k nám v celkové tabulce na 
dostřel 2 bodů. V posledním kole, které se konalo právě na hřišti Hungry Hippos, 
však v rozhodujícím a vlastně přímém souboji o postup naši chlapci připustili 
jediný soupeřův doběh a sami nasázeli Hrochům 11 kusů, přičemž závěr utkání 
parádně obstaral kadet v mužském dresu Marek Míchal běženým homerunem. 
Velkolepá oslava postupu, tohoto skvělého úspěchu naší mužské větve, se 
konala ještě tentýž večer v našem clubhousu za přítomnosti nejen hráčů, ale  
i fanynek a ostatních členů klubu, kteří tento další historický milník našeho klubu 
slavili až do zatmění měsíce a možná ještě déle… V příští sezóně tak budeme 
bojovat s věhlasnými týmy majícími za sebou mnohaletou tradici. Držme palce, 
ať se z nich naši borci neposadí na zadek a uhájí druholigovou příslušnost. 

MICRO: donábor dětí ve věku 5 - 6 let do kroužku Sportování pro nejmenší - Micro tým 

Máme ještě několik posledních volných míst na cvičení v PONDĚLÍ a ve STŘEDU v čase 18:00 – 19:00. Na cvičení 

můžete chodit v obou, nebo v některém z uvedených dní. Při frekvenci cvičení 1x týdně činí kurzovné 1 100 Kč za  

1 pololetí, při frekvenci 2x týdně pak 2 200 Kč. V případě zájmu kontaktujte trenéry na: joudrs.mikro@seznam.cz 

mailto:joudrs.mikro@seznam.cz
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Kadetky 

Bronz z posledního extraligového kola sestup neodvrátil 
Starší kadetky odehrály v září 2 turnaje. V tom předposledním ve Dvoře KnL se nám výsledkově 
nedařilo a poslední příčka nám tak před závěrečným kolem dávala spíš jen teoretické naděje 
na udržení se v extralize. V posledním turnaji na domácím hřišti bylo znát, že karty jsou vlastně 
rozdány. Týmy za velmi poklidné až intimní atmosféry odehrály výsledkově někdy až 
překvapivé zápasy. Naše děvčata v prvním dni bohužel vysoko podlehla svému hlavnímu 
rivalovi na sestup, Trutnovu. A velká škoda prohry s Dvorem, který jsme mohli porazit. Přesto 
jsme v neděli ukořistili v samém závěru skalpy Tempa a Eagles, už jistého finalisty turnaje. 
V boji o 3. místo jsme nakonec zdolali i favorita letošního ročníku, Dvůr. Bronz sice náš sestup 
(o 1 bod za Tempem) neodvrátil, ale je alespoň příslibem pro nadcházející Mistrovství ČR. 
Mladší kadetky odehrály svá poslední druholigová kola v Řepích a v Ostravě. V obou děvčata 
sbírala především další zkušenosti, ale v celkové tabulce se jim i přesto podařilo uhájit konečné 
3. místo. V další sezóně tak budeme mít ve 2. lize 2 týmy… 

Kadeti 
V posledním turnaji je potřeba udržet extraligovou příslušnost 

Předposlední extraligové kolo nezastihlo naše mladíky v úplně nejlepší formě, asi byla znát 
prázdninová pauza. Nepředvedli jsme výkony podle očekávání a postupně prohráli se všemi 
soupeři včetně Lednických Buldoků, kteří se k nám tak v celkové tabulce, ve které držíme  
4. příčku, přiblížili na dostřel pouhých 2 bodů. Je tedy potřeba zabrat v závěrečném 
extraligovém klání s jasným cílem udržet extraligovou příslušnost. A na Mistrovství ČR o 14 dní 
později se pokusit zabojovat o medaili, což není cíl vůbec nemožný. Nemůžeme nic ztratit, 
můžeme jen získat! Zvlášť, když MČR hrajeme na domácím hřišti . 

Žáci 
2x stříbro z extraligy. Projeví se zkušenosti z 2. kadetské ligy na MČR žáků?  

Starší žáci v předposledním extraligovém klání na Joudrs slavili úspěch v podobě stříbrných 
medailí, když nad jejich síly byl jen pozdější vítěz, tým Mostu, který jsme ani napodruhé 
nedokázali porazit. Obdobný scénář se opakoval i v posledním kole v Mostě, ve kterém jsme 
ve finále opět nestačili na domácí tým, ale 2 stříbra jistě vzbudila před říjnovým Finálovým 
turnajem u soupeřů dostatečný respekt. V kadetském druholigovém kole v Kostelci jsme splnili 
svůj cíl nastřílet co nejvíc bodů a navíc jsme zahráli napínavý zápas se Sezimovým Ústím, když 
jsme v dohrávce smazali 10 bodový rozdíl soupeře a i když nakonec v tie breaku prohráli, 
mohli být za vývoj utkání na sebe pyšní. Věříme, že se nám tyto zkušenosti vrátí na Mistrovství 
ČR v Havl.Brodě, kam odjedeme s medailovými ambicemi. Mladší žáci v druholigovém turnaji 
na Joudrs dokonce postavili 2 týmy: Béčko zde obsadilo 6. místo, Céčko sice až to poslední, ale 
v jeho dresu se s hrou z nadhozu seznamovala i šestice mladíků z T ballu. V posledním kole pak 
naši mladší žáci vybojovali pěkné 4. místo a v konečné tabulce obsadili celkově 5. příčku. 

T ball 
Z posledních dvou kol extraligy 2x stříbro. Cinkne to i na „domácím“ MČR? 
Čtyřka našich nejmladších týmů v září absolvovala poslední 2 kola svých lig. V tom 
předposledním se všechny týmy představily na domácím hřišti a tak jim početná divácká 
podpora vytvořila během jejich zápasů úžasnou kulisu. V extralize Orange vybojovali stříbro, 
v 2. lize byli z naší trojky nejlepší Navy na 5. místě. Ti své umístění v závěrečném kole 
v Pardubicích ještě o stupínek vylepšili a v celkové tabulce obsadili v této sezóně bronzovou 
příčku, Royal 6. a Grey hned za ním 7. místo z 10 účastníků 2. ligy. Extraligoví Orange 
vybojovali stříbro i v posledním kole v Mostě a celkově skončili jen díky menšímu počtu lepších 
umístění v turnajích na bronzovém stupni, se stejným počtem bodů jako Eagles. Grey a Royal 
musíme pochválit za stále lepšící se hru a zdokonalování se v softových dovednostech. Věříme, 
že v příští sezóně budou zase o mnoho lepší. V té končící jsou však všechny zraky upřeny na 
první říjnový víkend do našeho areálu, kde se odehraje Finálový turnaj této kategorie. Naše 
Oranžády touží oprávněně po medaili, tak doufáme, že je přijdou podpořit nejen jejich rodiče  
a spoluhráči z dalších našich T-ballových týmů, ale i mnoho dalších joudrsáckých fanoušků. 

Nominace týmu kadetek pro MČR 

z kadetek starších: 

Kačka Růžičková 

Áďa Šimůnková 

Sára Zachová 

Štepánka Kostinová 

Jana Koťarová 

Zuzka Pičmanová 

Anička Mikeštíková 

Kamča Foltýnová 

z kadetek mladších: 

Klárka Pospěchová 

Giuli Auricchio 

Niki Brdková 

Míša Otáhalová 

Sára Růžičková 

Týnka Gemelová 

náhradníci (z kadetek mladších): 

Áňa Zoulová a Janča Hunková 

Žáci starší (nahoře) s kadetskými 
zkušenostmi, a žáci mladší (dole).  

Týmy T balláků jsou naštěstí 
k rozeznání podle barev dresů.  
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Mistři ČR 2015: dole zprava Eva Staňková, 
Markéta „Maki“ Jasanská, Míša Jakschová, Terka 
Haspeklová, Hanka Vazačová. Nahoře zprava 
Luboš Haspekl, Renča Poláková, Květa Foitová, 
Vendy Dastychová, Julča Onderková, Lucka 
Jungová, Terka Junková, Zuzka Zdráhalová, Klárka 
Pospěchová, Giuli Auricchio, Elíza Gottwaldová, 
Terka Kunze, Lenka „Polly“ Srbová, Kája 
Gavendová a hlavní kouč týmu Petr Pospěch. 

Takovou škodu způsobil vichr na 
tunelu. Akce Kdo si hraje, nezlobí, 
před OC Krakov (akci zajišťovaly 
kadetky mladší). 

Žákyně 
Po 2 letech opět Mistrem ČR 

 
Žákyně starší potvrdily své letošní výkony i na Finálovém turnaji, tedy na Mistrovství ČR 
hraném na hřištích trojského SaBaTu, kde nikoho nenechaly na pochybách, že je titul 
Mistr ČR 2015 v těch nejlepších rukou. Vyhrály s přehledem všech 5 zápasů 
nejdůležitějšího turnaje roku a s impozantním skóre 51:5 si před natřískanými bouřícími 
tribunami fanoušků svých i Arrows Ostrava, našeho finálového soupeře, dokráčely pro 
vytoužené zlaté medaile. Klárka Pospěchová pak byla zaslouženě vyhlášena nejlepší 
nadhazovačkou Mistrovství. Velká gratulace k titulu! Děvčata rovněž s velkým 
náskokem zvítězila v základní části extraligy, kdy pouze v jediném turnaji skončila na 
jiném (bronzovém), než prvním místě. Vítězství vybojovala i v posledním zářijovém kole 
v Ostravě. Žákyně mladší v září absolvovaly závěrečný turnaj v Kunovicích. Výsledkově 
se nám sice tolik nedařilo, přesto jsme nakonec uhájili 4. příčku v celkové tabulce  
2. ligy. Příslibem jsou zlepšující se výkony, samozřejmě je potřeba však dál usilovně 
pracovat, protože v příští sezóně bude tento tým, ve kterém je řada nováčků, 
nastupovat v extralize namísto starších žákyní přecházejících do kadetek. Držíme palce! 

 

  

Joudrs Slowpitchová Liga 
Celkovým vítězem 2. ročníku JSL se s přehledem stal Karlínský gang. Gratulujeme! 
tech opět Mistrem ČR 

 

V pátek 18. září byl posledním 8. kolem završen 2. ročník naší Joudrs Slowpitchové ligy. 
Nejstabilnější výkony z 9 účastníků předváděl dominující Karlínský gang, který se v průběhu roku 
vydával také na celorepublikové turnaje České slowpitchové ligy a zúčastnil se rovněž námi 
pořádaných turnajů pro veřejnost. Gangsteři z Karlína vyhráli 14 z 16 zápasů a letošní JSL s velkým 
náskokem ovládli. O stříbru rozhodlo až skóre, které jej přisoudilo týmu Blackout před Grey Wolves. 
Ještě větší tlačenice byla na dalších třech místech, kdy opět skóre rozhodlo o seřazení týmů takto:  
4. Pink, 5. Royal, 6. Gymšpit. Na 7. místě skončili Purple Cobras, za nimi Spectrum family a startovní 
pole letos uzavírá tým S.O.F.T. Již nyní se všichni těší na další ročník, který by měl odstartovat ještě 
letos. Uvidíme, jaké změny v něm nastanou. 

  

Karlínský gang, vítěz II. ročníku JSL. 

Babí léto, PN Bohnice (akci 
zajišťovaly žákyně mladší). 

Harfandění, OC Harfa, Vysočany (akci 
zajišťovaly kadetky starší). 

Sportuje celá Praha 8, na Joudrs (akci 
zajišťovali junioři). 

Bee Ball Day, na Joudrs (akci 
zajišťovali T ball Orange a Navy) 

Zpátky do školy, OC Krakov (akci 
zajišťovali T ball Grey a Royal). 

Klub 
Zářijové akce se vydařily  

Prezentačních akcí bylo v září naplánováno opět o něco víc, než 
loni, přesto jsme je všechny včetně 3 ukázkových tréninků 
(zajišťovaných žákyněmi staršími) zvládli na výbornou a náš klub 
byl vidět nejen v Praze 8. Přálo nám i počasí, pouze 1x nám 
menší potíže způsobil vichr, který nám před OC Krakov převrátil 
odpalovací tunel. Kdo ví, jak je tunel těžký, tak si umí tu sílu větru 
představit. Silné (nejen početně) musely být i všechny naše 
pořadatelské týmy, které jednotlivé akce zajišťovaly a tunel 
několikrát stavěly. A výsledkem akcí je nejen další zviditelnění 
našeho klubu v povědomí veřejnosti, ale především příliv nových 
členů, kterých už máme třeba v T ballu tolik, že bychom mohli 
vytvořit další 2 týmy… jen kde vzít další prostory a trenéry? 


