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BŘEZEN 

Linda Rychlá, nový člen Výboru klubu.  

Aktualita 

 Valná hromada zvolila nového člena Výboru klubu

 

 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. 

V neděli 20. března 2016, se konala Valná hromada klubu. Přítomní na ní mimo jiné z úst 
předsedy klubu Tomáše Kusého vyslechli informace o činnosti klubu v předchozím roce i plán 
akcí na rok letošní, byli seznámeni s hospodařením klubu a byly jim představeny vize pro 
budoucí období, z nichž nejdůležitější je příprava na MS mužů, které požádáme v roce 2019. 
Odhlasovali také změnu stanov a schválili rámcový rozpočet na sezónu 2016. Jedním z bodů 
programu Valné hromady byla také volba nového člena Výboru klubu za odstoupivší Majku 
Zelenkovou. Jednomyslně byla zvolena Linda Rychlá, bývalá dlouholetá nadhazovačka A - týmu 
žen, která v současnosti působí jako hlavní trenérka kroužku Sportování pro nejmenší - Mikro 
tým. Lindě ke zvolení gratulujeme a přejeme v nové funkci mnoho úspěchů. 

Julča Coufalová.  

Jana Furková.  

Verča Klimplová.  

Nový plakát A - týmu žen pro sezónu 2016 si 

můžete nechat od děvčat podepsat už na 

Otvírání sezóny ve středu 6. dubna. Plakát zde 

samozřejmě dostanete zdarma .  

A - tým žen 

Nové tváře v týmu 
Áčko žen, vlajková loď našeho klubu, bude v nové sezóně jistě 
chtít navázat na tu loňskou, která byla pro děvčata velmi 
úspěšná. V Poháru vítězů poháru žen, který jsme uspořádali 
v srpnu, vybojovala na domácím hřišti za mohutné podpory 
svých fanoušků stříbrné medaile. Vrcholem pak byl zisk 
mistrovského titulu v extralize žen, který jsme naposledy 
vyhráli v roce 2010. Právě obhajoba extraligového titulu patří 
k hlavním sportovním cílům klubu pro novou sezónu. Letos se 
dá vzhledem ke změnám na soupiskách všech týmů ženské 
extraligy očekávat velmi vyrovnaný boj a nejvyšší česká soutěž 
tak bude pro fanoušky velmi zajímavá. I na naší soupisce došlo 
ke změnám, tým posílila děvčata z loňského Béčka: ranařka 
s tvrdými odpaly Julča Coufalová, jedna z nejrychlejších běžkyň 
Verča Klimplová a nadhazovačka Jana Furková, které jsou 
všechny členkami širšího výběru juniorské reprezentace. Spolu 
s nimi budou extraligovou muziku tvrdit Téra Jakešová, Mája 
Polmanová, Lucka „Zapp“ Zappová, Denisa „Drnda“ 
Podzimková, Anička Lemberková, Kačka Klimplová, Eva 
Rendlová, Štěpánka „Papi“ Frolíková, Dina „Dýně“ Pfeiferová, 
Polda Výborná a Klára „Šajny“ Patlichová. Ty všechny se budou 
také chtít poprat o co nejlepší umístění v poháru mistryň ESF 
Premiere Cup v srpnu v Itálii. A mnoha z nich bychom rádi 
fandili také v dresu národních reprezentací. Juniorky čeká ME 
ve Španělsku, v Pardubicích se uskuteční ME žen do 22 let  
a vyvrcholením bude červencové MS žen v Kanadě. Tak držme 
našim děvčatům palce, ať jim sezóna vyjde co nejlépe! 
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Žákyně - Mistři ČR. 

Kadeti - 3. místo na MČR.  

    

Naše týmy v sezóně 2016 
 
Kromě ženského extraligového Áčka vstoupí do nové sezóny i další tucet našich týmů, které 
budou reprezentovat náš klub v 5 extraligách mládežnických kategorií (juniorky, kadeti, 
žákyně, žáci a T ball) a v nižších celostátních i pražských soutěžích. V plánu mají také 
mezinárodní turnaje doma i v zahraničí a samozřejmě chtějí co nejlépe uspět na Mistrovství 
ČR. Jak se jim sezóna 2016 zadaří, budeme vědět na podzim. 

 
A - tým mužů: v loňském roce se našim chlapům podařilo postoupit do 2. ligy mužů a jejich 

hlavním cílem sezóny této i dalších bude vychovat nadějné hráče, kteří v budoucnu vybojují 
pro Joudrs extraligu.  

Akademie: děvčata zařazená do tohoto nového projektu klubu pro nejtalentovanější 

hráčky juniorského věku budou v letošním roce hrát 2. ligu žen, ve které chtějí postoupit do 
play off, a především Extraligu juniorek, ve které se pokusí získat medailové umístění. Hráčky 
ročníků 2000 a 2001 pak budou tvořit páteř týmu pro Mistrovství ČR kadetek. 

C - tým žen: tento tým složený především z bývalých hráček a trenérek hrajících hlavně pro 

zábavu bude letos působit v Pražském přeboru žen. 

B - tým mužů: tento „rekreační“ tým složený převážně z nadšených trenérů-nehráčů  

a bývalých hráčů se v 1. třídě Pražského přeboru pokusí postoupit do nejvyšší soutěže 
Pražského přeboru, což se mužům loni těsně nepodařilo. 

Kadetky starší: děvčata se pokusí ve 2. lize kadetek vybojovat zpět extraligovou 

příslušnost. Své dovednosti pak budou zdokonalovat i na turnajích 2. ligy juniorek. Ty nejlepší 
pak budou reprezentovat klub na MČR kadetek. 

Kadeti starší: budou minimálně chtít navázat na loňský bronzový úspěch z MČR a také 

podat slušné výkony v extralize. Navíc budou působit v 2. lize juniorů.  

Kadetky mladší: mají stejné cíle, jako jejich starší spoluhráčky. V 2. lize podpořit postup 

Joudrs do extraligy a hlavně se jako loňské žákyňské mistryně co nejrychleji etablovat 
v kadetské věkové kategorii. 

Kadeti mladší: tým je tvořen hráči žákovského věku, kteří budou i letos působit v extralize 

žáků a jistě budou chtít loňské 3. místo z MČR ještě vylepšit. K tomu budou sbírat zkušenosti 
v 2. lize kadetů. 

Žákyně starší: děvčata budou hájit pozice klubu v extralize a jistě se pokusí na MČR 

navázat na úspěchy v této kategorii z předchozích let. Spolu s mladšími spoluhráčkami pak 
budou v létě reprezentovat klub na ESF turnaji EMRYT v Itálii. 

Žákyně mladší: tým tvořený hráčkami, které přišly z T ballové kategorie, a nováčky, bude 

sbírat zkušenosti v 2. lize žákyň a jejich hlavním cílem je adaptovat se na větší míč  
a odpalování z nadhozu. V létě pak rovněž vyrazí na evropský turnaj EMRYT. 

 Žáci: budou jako B a C tým klubu hrát 2. ligu žáků a v květnu se zúčastní spolu s kadety námi 

pořádaného mezinárodního Joudrs International Cupu U16 + U13. Nejlepší hráči pak posílí 
tým pro MČR žáků. 

T ball: i letos máme 4 týmy našich nejmladších hráček a hráčů. Orange budou chtít 

minimálně obhájit bronzové medaile z MČR a také se dobře umístit v extralize. Navy, Grey  
a Royal pak budou sbírat zkušenosti v 2. lize. Všichni se také zúčastní turnaje v Coach Ballu, 
který pořádáme 24. dubna. A ti nejzkušenější se opět pokusí probojovat se do finálového 
turnaje Super Cupu. 

Juniorky - 3. místo na MČR.  

Žáci - 3. místo na MČR.  

A - tým žen - Mistři ČR a 2. místo 
v Poháru vítězů poháru. 

T ball - 3. místo na MČR.  

Největší úspěchy roku 2015 
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Nový projekt je určen všem: 
hráčům, trenérů, rodičům 
i přátelům klubu.  

Průběžná tabulka JSL po 4. kole.  

Co nás čeká?  
Duben – začíná venkovní sezóna! 

Ženy A:   1. - 3. 4. turnaj v Enschede, HOL   Kadetky ml.: 15. - 17. 4. Krčanda PONY League, v Krči 
  13. 4. zápas vs. Juniorky ČR‚ na Joudrs    23. - 24. 4. II. liga kadetek, 1. kolo, v Praze 
  16. - 17. 4. 1. turnaj Poháru ČSA, na Joudrs  Kadeti ml.: 9. - 10. 4. soustředění, na Joudrs 
     23. 4. EL (vs. Storms) na Joudrs     16. - 17. 4. EL žáků, 1. kolo, v Mostě 
     24. 4. EL (vs. Ledenice), na Joudrs     23. - 24. 4. II. liga kadetů, 1. kolo, v Lednici 
  30. 4. EL (vs. SaBaT), na Joudrs     30. 4. - 1. 5. EL žáků, 2. kolo, v Havl. Brodě 
Muži A:  9. - 10. 4. Kostelec Cup, turnaj v Kostelci n. O. Žákyně st.: 2. - 3. 4. soustředění, na Joudrs 
  16. 4. II. liga (vs. Sezimovo Ústí), v Sezimově Ústí     16. - 17. 4. EL žákyň, 1. kolo, v Troji 
  17. 4. II. liga (vs. Ledenice B), v Ledenicích       30. 4. - 1. 5. EL žákyň, 2. kolo, na Joudrs 
    23. 4. II. liga (vs. SKK-VSK Chemie), na Kotlářce Žákyně ml.: 2. - 3. 4. soustředění, na Joudrs  
Akademie:   9. 4. EL juniorek (vs. SaBaT), na Joudrs      16. - 17. 4. II. liga, 1. kolo, v Hluboké n. V. 
      10. 4. EL juniorek (vs. Kunovice), v Kunovicích     30. 4. - 1. 5. II. liga, 2. kolo, ve Dvoře Kr. n.L. 
    23. 4. II. liga žen (vs. Ml. Buky), v Mladých Bukách   Žáci:    2. 4. Jarní turnaj žáků, v Ledenicích 
     24. 4. II. liga žen (vs. Trutnov), v Trutnově      3. 4. soustředění, na Joudrs 
     30. 4. II. liga žen (vs. PV Praha), na Tempu    16. - 17. 4. II. liga žáků, 1. kolo, v Hr. Králové 
Muži B:      4. 4. I. tř. PPM (vs. Pikes), na Joudrs      30. 4. - 1. 5. II. liga žáků, 2. kolo, v Pardubicích 
    11. 4. I. tř. PPM (vs. FEL), na Joudrs    T ball:   2. - 3. 4. soustředění, na Joudrs 
    18. 4. I. tř. PPM (vs. Bohemians), na Joudrs     9. 4. EL, 1. kolo, v Ledenicích 
     25. 4. I. tř. PPM (vs. ISBA), v Krči        9. 4. II. liga, 1. kolo, na Joudrs 
Ženy C:    13. 4. PPŽ (vs. Canaries), v Krči       23. 4. EL, 2. kolo, na Joudrs 
     18. 4. PPŽ (vs. Spectrum), na Joudrs       23. 4. II. liga, 2. kolo, v Sezimově Ústí 
Kadetky st.:    9. - 10. 4. II. liga juniorek, 1. kolo, na Kotlářce     24. 4. Coach Ball, turnaj, na Joudrs  
      15. - 17. 4. Krčanda PONY League, v Krči 
     23. - 24. 4. II. liga kadetek, 1. kolo, v Praze   Joudrs Slowpitchová Liga: 8. 4. V. kolo, od 18:30 na Joudrs 
Kadeti st.  2. - 3. 4. soustředění, na Joudrs 
     2. - 3. 4. II. liga juniorů, 1. kolo, na Tempu    Všichni:   6.4. Otevírání sezóny, od 18:00 na Joudrs 
     9. - 10. 4. Předligový turnaj, v Havl. Brodě      22. 4. Den Země, dobrovolná úklidová akce,  
     23. - 24. 4. EL kadetů, 1. kolo, v Havl. Brodě               od 16:00  
  30. 4. - 1. 5. II. liga juniorů, 2. kolo, v Radotíně   

Joudrs Slowpitchová Liga 

 

 

Čtvrté kolo jsme hráli už venku 

 

 

 

Čtvrtým kolem se uzavřela první polovina letošního ročníku. Poprvé se letos hrálo 
venku a i přes velkou zimu jsme si to všichni náležitě vychutnali. Po delší době 
zabojoval Royal a zapisuje si těsné vítězství 8:7 nad GymŠpitem. Kobry do tohoto 
kola bez jediného bodu konečně uhrály alespoň dvě remízy 7:7 s Pinkáčema a 8:8 
se Spectrem. Na umělce zcela dominoval BLACKOUT. Nejprve rozstřílel Sofťáky 
18:8 a poté zahnal Vlky vítězstvím 19:2. Zatím se zdá, že BLACKOUT bude spolu  
s Gangem z Karlína soupeřit o celkové vítězství.             - Richard Pohl, vedoucí JSL- 

Vašim nápadům, jak ještě vylepšit klub, dá zelenou projekt „Projekt“ 

Klub 

 Máte nápad, co by se dalo v našem klubu ještě vylepšit, a chcete tento nápad dovést do zdárného konce? 
Pak neváhejte, právě pro vás byl nově zřízen projekt „Projekt“. Oslovte klub prostřednictvím Dana Toboly  
e-mailem na toboladaniel@gmail.com s vaší představou, nároky a požadavky k provedení (finanční, 
materiální, časové) a porota váš projekt promyslí a rozhodne, zda mu dá zelenou a zda je klub schopen se 
na něm podílet na jeho plnění a v jaké výši. Chceme podchytit všechny nové myšlenky i ty, kdož jsou 
ochotni je realizovat. Schválené projekty budou zveřejněny na www.joudrs.cz/o-klubu/projekt-projekt/, 
kde si můžete přečíst další detaily k tomuto projektu. Tak neváhejte a své nápady pište Danovi! 

http://joudrs.cz/o-klubu/projekt-projekt/

