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ÚNOR

Aktualita

Nové tváře v ženském A týmu

Hned 5 nováčků vstupuje v sezóně 2017 do ženského A týmu Joudrs. Z 
mládeže postupují Míša Poláková a Veronika Puciowová, na hostování 
přišly ze Storms Praha Anetta Prokopenková a Adéla Weissová. Postu 
hlavního trenéra se ujal Daniel Tobola.
Držíme palce jim i celému týmu do nadcházející sezóny.

Ženy A & Juniorky

Turnaj v Hamburku
O výkendu 4.-5. února spojily své síly ženy A a juniorky a vyrazily na halový turnaj který 
pořádali hamburští Knights. 
Turnaj přinesl řadu vyrovnaných utkání. Naneštěstí výsledné skóre se točilo v náš 
neprospěch.
S holandskými Roef  prohráli 1:2, když vyrovnávací bod se vezl, ale… nedovezl. Obslide 
na domácí metě byl vyhodnocen jako vykročení z „jednometrovky“. Následný vyrovnaný 
zápas s Olympií sice skončil v časovém limitu 1:1, ale protože směna nebyla dohrána 
(byť jsme byli domácím týmem), započítán byl výsledek 0:1. Přesto oba výsledky unesli s 
patřičným nadhledem, vždyť si přijeli zahrát a hrálo se pěkně na obou stranách.
Po pauze je čekal německý nároďák. I ten si připsal hubenou výhru 1:2. V zápase s 
místními Knights se nedokázal bodově prosadit ani jeden útok – 0:0. Večerní zápas 
přinesl první přesvědčivý výsledek: Olympia (na turnaji rozdělená na dva celky) nás 
přehrála 3:7.
V zápase o umístnění opět ukázali sílu Joudrs proti Knights, tentokrát už ale s jasnou 
prioritou. Pořadatele jsme suverénně přehráli 5:0.
Na turnaji po sérii vyrovnaných zápasů obsadili 5.místo.

Juniorky & Ženy A

Joudrs indoor cup Women
Poslední únorový víkend probíhal v nafukovací hale na Joudrs halová turnaj žen, který byl 
zakončením všech indoor cupu, které jsme na našem hřišti pořádali. My jsme na tomto turnaji 
měli hned 2 týmy Joudrs Orange a Joudrs Navy.  

Tým Orange hned v prvním zápase porazil Navy vysokým skóre 10:2, v dalším zápase dokázali 
těsně přehrát Přírodní vědy Praha a bohužel v dalších zápasech se jim již nepodařilo zvítězit. S 
Eagles prohráli 7:2, podlehli favorizovanému týmu "žraločic" z Ledenic 4:2, nestačili na tým 
Storms Řepy 3:1 a boj o páté místo skončil ve prospěch PV Praha 5:2 a tímto závěrečným 
bojem skončlili na 6.místě.

Tým Navy podlehl v prvním zápase spoluhráčkám Orange a jako by je ta prohra nakopla k 
agresivnější hře, v následujícím klání si poradili se Storms Řepy 6:1, s Eagles (vítězem turnaje) 
prohráli těsně 1:0, následoval zápas s PV Praha který vyhráli 3:0, v neděli přehráli Ledenice 5:3. 
V boji o třetí místo si opět poradili se Storms Řepy a to 4:1 a skončili na hezkém 3. místě.
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Kadeti starší
Joudrs indoor cup U16 Men

O víkendu 18.-19. února se kadeti starší rozdělili na dva týmy a to Joudrs A a Joudrs 1 a společně s 8 ostatními odstartoval turnaj kadetů.

Joudrs A byli v ranní skupině kde se hned v prvním zápasu turnaje postavili proti kadetům ze Spectrum Praha, ale zápas byl pod taktovkou soupeře, který vyhrál 12:1, 
v dalším klání podlehli vysoko 13:0 Havlíčkovu Brodu, pak rozstříleli Tempo 20:7 a vyhráli nad Beavers Chomutov 6:1 a skončli 3 ve skupině. V neděli ve čvtrfinále 
změřili síly s Joudrs 1 a vyhráli 8:2. V semifinále nestačili na Havl. Brod A (vítěz turnaje) a bohužel se jim nepovedl ani zápas o třetí místo s Ledenicemi kde prohráli o 
jeden bod a skončili tak na 4.místě. 

Joudrs 1 po vyrovnaném boji remizovali 2:2 s Pigs Trhové Sviny, v dalším zápase si hravě poradily s Havl. Brodem B 9:2, s Ledenicemi prohráli 8:0 a v posledním 
zápase základní tabulky porazili Ostrov vysoko 16:2 a postupovali ze základní skupiny ze druhého místa. V neděli nestačili na kolegy s Joudrs A a boji o páté místo byli 
lepší Trhové Sviny, které měli více hitů a prohráli 9:2, konečné 6.místo na turnaji.

Joudrs Slowpitchová liga

Aktuální výsledky po 3.kole

V sobotu 4.února proběhlo poslední halové kolo slowpitchové ligy, jediné dva týmy v 
tomto kole nepoznali přemožitele, a to Karlínský gang a Spectrum Family. Z důvodu 
začínajících jarních prázdnin  měli týmy velké problémy s účastí hráčů, ale chuť těch 
kteří dorazili byla veliká a vypomáhali si všichni navzájem a proto se nestalo, že by 
nějaký tým neodehrál. Týmům S.O.F.T. a Royal se zatím nepodařilo vyhrát ani jeden 
zápas, ale je vidět s počtem odehraných zápasů, že se oba týmy zlepšují a brzy se 
jistě dočkáme nějakého vyhraného zápasu na jejich kontě.

T ball
Joudrs indoor cup U10 mix

V pátek o pololetních prázdninách se konal v naší nafukovací hale turnaj nejmenších t-balláčků. 
První na řadu přišli naši mladší Navy a Royal, k nimž se přidali zástupci Storms Řepy. Systém turnaje byl poměrně jednoduchý, všechny týmy se dvakrát střetly 
takzvaně „každý s každým“. Čtyři zápasy poskytly všem hráčům šanci vyzkoušet si velké množství postů; navíc po celou dobu turnaje panovala velmi přátelská 
atmosféra. I divácká kulisa byla jako obvykle na vysoké úrovni. Při konečném vyhlášení naše dva týmy obsadily krajní pozice (tedy pomyslnou zlatou a bronzovou 
příčku), zatímco Řepy si odnesly pohár za stříbrnou příčku.
V turnaji pro starší si zahrálo celkem 5 týmů. Dva Joudrs týmy Orange a Grey, dále pak pozvání přijaly týmy Eagles Praha, Kotlářka Praha a vždy se usmívající děvčátka 
z SC Merklín. Turnaj byl naplánován stylem kdy každý tým hraje s každým a podle dosažených bodů se umístí. Turnaj zahajoval náš tým Orange proti zkušeným 
hráčům z Kotlářky. Nutno podotknout, že tým Orange byl složen z méně zkušených dětí ve věku 8 a 9 let (pro některé to byl úplně první nebo druhý turnaj). Přesto 
děti bojovaly jako lvi a i přes skvělou obranu soupeře dokázaly dovézt 7 bodů což byl skvělý úspěch. V druhém zápase se postavil proti Orange náš druhý tým Grey ve 
kterém naopak hráli ti nejzkušenější naši hráči, ale to dětem z Orange týmu vůbec strach nenahnalo a opět bojovaly ze všech sil. Hráčská zkušenost se projevil, a proto 
ani v druhém zápase tým Orange nevyhrál. Nicméně si z toho děti vzaly spoustu zkušeností, které chtěly přetavit ve výhru s děvčaty z Merklína. Souboj to byl dlouho 
vyrovnaný a oranžoví prohráli až v závěru jen o pár bodů. V posledním duelu změřily síly se zkušeným soupeřem z Eagles Praha. Zde se ukázala velká zkušenost 
soupeře, což ale našim dětem vůbec nevadilo, protože dané cíle pro tento turnaj plnily na 120 %. Náš druhý tým Grey naopak nepoznal ten den porážku a prokazoval 
všem již vysokou kvalitu hry na které se podílel celý tým a to jak skvělou pálkou tak úžasné zákroky v obraně. Podařilo se jim dokonce i několikrát zahrát double play.
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Co nás čeká?

Březen: zimní příprava končí a všichni už se těší na field

4.-5.3.  - soustředění na Joudrs kadeti mladší a starší

11.-12.3. - soustředění na Joudrs juniorky a ženy A

18.-19.3. - soustředění na Joudrs žáci, žákyně, kadeti, kadetky a muži A

25.-26.3. - t-ball halový přátelský turnaj a soustředění, juniorky soustředění

26.3.  - BOURÁNÍ HALY

27.3.  - celoklubová brigáda pro všechny

Pozvánka

3.NESSI FAMILY RUN 22.4. 2017

SK Joudrs se letos bude podílet na doprovodném programu již 3.ročníku běhu pro celé 
rodiny.

3. NFR se bude konat v Praze - přímo v parku Psychiatrické nemocnice Bohnice. Tento 
park je vyhledávanou lokalitou pro různé sportovní a kulturní akce (které jsou každoročně 
velmi oblíbené) a my věříme, že se bude líbit i Vám.
Nemusíte být nadupaný běžec... na tomto závodu nenajdete časomíru... pro získání 
medaile a diplomu je JINÉ kritérium... aby rodinný tým doběhl, došel, doskákal do cíle 
pohromadě.
Trasa je dlouhá 2,5 km, pouze nechodící děti mohou jet v kočárku. Chodící ratolesti by 
měly trasu s rodiči projít, proběhnout po svých... vězte, že před cílovou bránou budou k 
neudržení ;o)
Celé dopoledne bude pro Vás připraven zajímavý sportovní a kulturní doprovodný 
program pro děti i dospělé, běžecká poradna, výživové poradenství, líčení a kosmetické 
poradenství... a další- prostě nechce se překvapit ;o)

Registrace lze koupit pouze předem.
Těšíme se na Vás a vaše děti!

Více zde: http://www.nessifamilyrun.cz/

Klub

V úterý 21. března se od 17:00 v clubhousu koná další Joudrs bazar.
Máte-li doma nějaké softballové vybavení či Joudrs oblečení, které
již nepotřebujete, nebo jste z něj vyrostli, máte možnost jej
nabídnout mladším spoluhráčům. A naopak, sháníte-li nějakou
výbavu a nepotřebujete nutně novou, přijďte si vybrat. Před
začátkem venkovní sezóny je ten správný čas! Bližší informace
(především prodejcům) vám na telefonu 728 133 117, nebo na
e-mailu chalupnice9@seznam.cz ráda poskytne Jitka Chaloupková
(trenérka týmu žákyně starší), která bazar organizuje. Těšíme se na
vaši návštěvu. .

Pozvánka na Joudrs Bazar




