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DUBEN 

Je to velmi jednoduché: 
1. Stačí, když před svým nákupem navštívíte portál 

www.GIVT.cz.  
2. Zde si jednoduše vyberete e-shop, na kterém se 

chystáte nakoupit, a zvolíte, že chcete svým nákupem 
podpořit Softballový klub Joudrs Praha. A kliknete na 
tlačítko „zahájit nákup“. 

3. Na e-shopu nakoupíte, jak jste zvyklí, a zaplatíte 
stejnou částku jako obvykle. Ale určitým procentem  
z této sumy navíc přispějete klubu! 

Nezbytné selfíčko a báječná oslava 

čarodějnic: není SaBaT jako sabat…   

Aktualita 

 Nakupováním přes GIVT.cz podpoříte klub a nebude vás to stát ani korunu navíc 

 

 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. 

Financování sportu, zvláště toho našeho, není jednoduchou záležitostí. 
Granty dostat můžeme, ale nemusíme, sponzoři se k nám (bohužel) nehrnou 
a příspěvky zvyšovat nechceme. Zato chceme udržet vysokou úroveň zázemí 
poskytovaného našim členům, k čemuž je každá koruna navíc dobrá. Využili 
jsme proto možnosti zapojit se do projektu internetového portálu GIVT.cz, 
který umožňuje přímou finanční podporu neziskových organizací. Oslovil nás 
velmi jednoduchý princip i skutečnost, že je dnes nakupování přes internet 
zcela běžnou záležitostí. A jak to funguje? Kdykoli nakoupíte přes internet 
prostřednictvím portálu Givt.cz jakékoli zboží, ať už se jedná o elektroniku, 
jídlo, dovolenou, oblečení či hračky, můžete určitým procentem z nákupu 
přispět našemu klubu. A co je důležité, nezaplatíte při tom ani o korunu víc! 
Příspěvek klubu z vaší útraty totiž uhradí vámi zvolený e-shop a vy při tom 
zaplatíte za nákup standardní cenu . Takže stačí navštívit GIVT.cz, vybrat si 
obchod, ve kterém chcete nakupovat (např. Baťa, Čedok, Euronics, 
DámeJídlo, Kasa.cz, Zoot, Tescoma, Tchibo a mnoho dalších) a zvolit  
v seznamu organizací, že chcete svým nákupem přispět Softballovému klubu 
Joudrs Praha. Věříme, že se tento způsob podpory klubu stane mezi vámi, 
našimi fanoušky i členy, velmi oblíbeným a předem za vaši přízeň děkujeme! 

A - tým žen 

Začátek sezóny nám nevyšel úplně podle představ 
Venkovní sezónu jsme zahájili tradičním přípravným turnajem v holandském Enschede. 
S několika novými hráčkami v sestavě (jedna z nich, Julča Coufalová, se zde uvedla svým 
prvním letošním homerunem) jsme se zde především sehrávali na novou sezónu a tak 
umístění nebylo důležité. Ostrým startem pak byl 1. turnaj Poháru ČSA na domácím hřišti, na 
kterém se potvrdily předpovědi, že letošní extraliga bude díky změnám i na soupiskách 
ostatních týmů velmi vyrovnaná. První duel s Kotlářkou jsme sice vyhráli vysoko 14:1, pak 
jsme však nečekaně hladce podlehli Storms 1:10 a ani těsná výhra nad Ledenicemi 3:2 už nás 
díky kolečku nemohla posunout do semifinále. Poté jsme si sice spravili chuť vítězstvím nad 
omlazeným kádrem Eagles 6:2, ale v závěrečném utkání turnaje těsně podlehli Tempu 2:3  
a obsadili konečné 6. místo. Chceme-li se dostat do Final Four, které se hraje v září na našich 
hřištích, budeme muset na druhém pohárovém turnaji hodně zabrat. Extraligová klání jsme 
začali soubojem s reprezentací juniorek, která se účastí v extralize připravuje na ME ve 
Španělsku, a porazili ji 8:2. První dabl nás čekal se Storms, kdy jsme první zápas jasně vyhráli 
9:2, v tom druhém jsme museli dotahovat vedení soupeře, což se nám nakonec nepodařilo  
a prohráli jsme 5:6. Dvojutkání ozdobila naše Denisa „Drnda“ Podzimková svým letošním 
premiérovým homerunem. V neděli bylo takové chladno doplněné sněhovými přeháňkami, že 
jsme se s Ledenicemi v rámci zachování zdraví hráček domluvili na přesunu utkání na neděli 
8.5. Na den čarodějnic jsme se příznačně utkali se SaBaTem a oba zápasy jsme zvládli vítězně 
(4:0 resp. 6:3). Jen tak dál! 

http://www.givt.cz/
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Noví členové Síně slávy s Joudíkem: zleva 

Honza „Krtek“ Knotek, Eva „Erik“ 

Rychtaříková, Joudík, Eva Rendlová a Jirka 

Jordán. 

Klub 

 Sezónu otevřel nový maskot klubu Joudík 

 

 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. 

Již 4. ročníku Otevírání venkovní sezóny se samozřejmě zúčastnili hráči a hráčky všech 17 
našich týmů.  Program byl tradiční: úvodní slovo předsedy Tomáše Kusého, představení 
nováčků, kterých během uplynulé sezóny přibylo včetně trenérů na 80, slib hráčů a hráček, 
slavnostní nadhoz předsedy na kapitánku A-týmu žen Téru Jakešovou a exhibiční zápas, který 
tentokrát obstaralo mužské Áčko proti Pikes Praha. Došlo i na slibovaná překvapení: velký 
ohlas mezi přítomnými na hřišti i na tribunách zaplněných rodiči a příznivci klubu vzbudil 
nový maskot klubu Joudík, se kterým si nadšeně chodili plácnout nejen nováčci, a všichni se 
snažili uhodnout, kdo že se v masce skrývá (ne, neprozradíme ). A premiéru zažila  
i nafukovací klec, která bude sloužit především k prezentaci klubu při akcích pro veřejnost,  
a která byla samozřejmě po oficiálním programu neustále v permanenci. Vyvrcholením 
programu bylo uvedení 4 nových členů do klubové Síně slávy. Stali se jimi zakladatelé klubu  
a současní hráči A-týmu mužů Jan „Krtek“ Knotek a Jiří Jordán a dlouholeté opory A-týmu žen 
a bývalé reprezentantky ČR, dnes už úspěšné trenérky Eva „Erik“ Rychtaříková a Eva 
Rendlová. Na závěr proběhla v clubhouse autogramiáda hráček Áčka na zbrusu nový plakát. 
A co potěšilo nejvíc? Že nám konečně vyšlo počasí! 

 

Sbírka nekončí, Honzíka můžete 
podporovat i nadále. Více informací 
na www.honzik.wbs.cz. 

 

Joudrs Slowpitchová Liga 

 

 

V čele tabulky se vedoucí dvojice vzdaluje pronásledovatelům 

 

 

 

V pátek 8.4. pokračovala Liga 5. kolem. Ve skupině A si Sofťáci a Kobry připsali po  
1 výhře nad Gymšpitem a ve vzájemném duelu se rozešli remízou, čímž se Kobry 
odpoutaly od posledního místa tabulky. Bez bodu z tohoto kola vyšel GymŠpit, 
Pinkáči a Spectrum, naopak plný počet bodů získaly týmy Karlínského Gangu  
a BLACKOUTu, které s přehledem vyhrály se 2 vítězstvími své skupiny. A právě tyto 
týmy začínají mít v čele průběžné tabulky lehký náskok před svými pronásledovateli. 
Do konce ročníku zbývají 3 turnaje a tak se o každý bod jistě svedou líté boje . 

Průběžná tabulka JSL po 5. kole.  

Joudrs jinak – sbírka Joudrs pro Honzíka 

Pro Honzíka jsme vybrali přes 40 tis. Kč 
V rámci letošního Otevírání sezóny došlo také na velmi dojemný okamžik, a to předání šeku 
naší bývalé hráčce Ditě „Brutus“ Bartoňové. Její syn Honzík trpí vážným onemocněním, tzv. 
Duchennovou svalovou dystrofií, a k léčbě je zapotřebí transplantace kmenových buněk, což 
představuje cca 1 mil. Kč na jednu léčbu, kterou však české zdravotní pojišťovny nehradí. 
V září 2015 se proto Joudrsáci rozhodli Ditě pomoci a vyhlásili akci Joudrs pro Honzíka. Akce 
se v klubu setkala s nebývalým ohlasem, dárci přispívali buď přímými finančními částkami, 
nebo koupí náramků, samolepek či odznáčků. Během Společenského večera proběhla ve 
prospěch Honzíka také aukce obrazů Ditiny kamarádky a velmi sympaticky přispěl 1000 Kč 
během kadetského MČR i tým Hrochů z Havl.Brodu. Celkem se tak pro Honzíka vybralo 
41 052 Kč. Šek na vybranou částku si z rukou organizátorů celé akce Zuzky a Petra Capíkových 
přišel za doprovodu mámy Dity převzít sám Honzík, který byl z tohoto slavnostního okamžiku 
tak trochu nesvůj. Ostych povolil až po té, co se ocitl v čestném joudrsáckém dresu se svým 
jménem a přišel si s ním plácnout i náš nový maskot Joudík. Všichni na hřišti i tribunách 
neskrývali dojetí a dlouho vyprovázeli Honzíka bouřlivým potleskem a přáli mu, ať je léčba 
úspěšná. Jednu transplantaci už prodělal v prosinci, ale bude potřebovat ještě její opakování, 
další za půl roku a pak každý rok… Přejme Honzíkovi a Ditě, ať vše dobře dopadne!  
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Naše mládež přeci jen umí přiložit i ruku 
k dílu, a dokonce s úsměvem! 

A Petr Katz to všechno zdokumentoval. Díky!  

Co nás čeká?  
Květen – pořádáme mezinárodní akce: kemp a turnaj pro chlapce i dívky, Joudrs Interntaional Cup U13, U16 

Ženy A:   8. 5. EL (vs. Ledenice), na Joudrs  Kadetky st.: 14. - 15. 5. II. liga kadetek, 2. kolo, v Brně a Kunovicích 
  14. 5. EL (vs. Chemie-Kotlářka), na Kotlářce Kadeti st.: 4. - 6. 5. Mezinárodní kemp, na Joudrs 
  15. 5. EL (vs. Eagles), v Krči    6. - 7. 5. Joudrs International Cup, na Joudrs a SaBaTu
  28. 5. EL (vs. Kunovice), na Joudrs    14. - 15. 5. EL kadetů, 2. kolo, v Mostě 
     29. 5. EL (vs. Tempo), na Joudrs    28. - 29. 5. II. liga juniorů, 2. kolo, v Sezimově Ú. 
Muži A:    7. 5. II. liga (vs. Klackaři), v Kostelci n. O. Kadetky ml.: 14. - 15. 5. II. liga kadetek, 2. kolo, v Brně a Kunovicích 
  8. 5. II. liga (vs. Pasos), v Pardubicích Kadeti ml.: 4. - 6. 5. Mezinárodní kemp, na Joudrs  
  21. 5. II. liga (vs. SVŠ Plzeň), na Joudrs   6. - 7. 5. Joudrs International Cup, na Joudrs a SaBaTu 
  22. 5. II. liga (vs. PV Praha), na Joudrs     14. - 15. 5. II. liga kadetů, 2. kolo, na Černém Mostě 
Akademie:   7. 5. EL juniorek (vs. Eagles), v Krči     21. - 22. 5. EL žáků, 3. kolo, na Joudrs 
    8. 5. EL juniorek (vs. Dvůr), ve Dvoře Kr.n.L. Žákyně st.: 21. - 22. 5. EL žákyň, 3. kolo, v Ostravě  
  14. 5. II. liga žen (vs. Čechie), na Joudrs   Žákyně ml.: 21. - 22. 5. II. liga, 3. kolo, v Merklíně 
      15. 5. II. liga žen (vs. SaBaT B), v Troji   Žáci:  4. - 6. 5. Mezinárodní kemp, na Joudrs 
    21. 5. EL juniorek (vs. Storms), na Joudrs        6. - 7. 5. Joudrs International Cup, na Joudrs a SaBaTu 
     22. 5. EL juniorek (vs. Eagles), na Joudrs      21. - 22. 5. II. liga, 3. kolo, v Břeclavi 
     28. 5. II. liga žen (vs. Dračice), v Brně T ball:  7. 5. EL, 3. kolo, v Mostě 
Muži B:      2. 5. I. tř. PPM (vs. Mistrál), na Joudrs     7. 5. II. liga, 3. kolo, v Chomutově  
    9. 5. I. tř. PPM (vs. Starý psi), v Radotíně     8. 5. Coach Ball, 2. turnaj, v Chomutově  
    23. 5. I. tř. PPM (vs. Pikes), v Krči      28. 5. EL, 4. kolo, v Kunovicích 
     30. 5. I. tř. PPM (vs. FEL), na Joudrs      28. 5. II. liga, 4. kolo, v Merklíně 
Ženy C:    3. 5. PPŽ (vs. Kotlářka B), na Kotlářce      
     10. 5. PPŽ (vs. Spectrum B), v Neratovicích   Little League Major + Junior: 28. - 29. 5. národní finále v Kostelci n.O. 
  23. 5. PPŽ (vs. Canaries), na Joudrs   Joudrs Slowpitchová Liga: 20. 5. VI. kolo, od 18:30 na Joudrs 
Kadetky st.:        7. - 8. 5. II. liga juniorek, 2. kolo, v Trnavě    

Brigádnická Akce J pokračovala 3. ročníkem opět za velké účasti Joudrsáků 

Joudrs jinak – Akce J 2016 

V pátek 22. dubna jsme na Den Země zorganizovali již 3. ročník naší Akce J, tedy brigády ve 
prospěch životního prostředí Prahy 8. Po té, co jsme v premiérovém ročníku uklidili les  
v okolí ZŠ Dolákova a rok na to pak široký prostor od Botanické zahrady po sídliště Velká Skála, 
jsme letos začali tam, co loni skončili. Více než 100 členů především mládežnických týmů, jejich 
trenérů, rodičů a přátel klubu vyčistilo rokli mezi sídlištěm a Aquacentrem Šutka od opuštěných 
brlohů po bezdomovcích a dalších předmětů, které do přírody nepatří, jako traverzy, 
pneumatiky, sklo, plechovky či dětský kočárek. Klukům a děvčatům nevadil často obtížný terén 
a ruku v ruce za neutuchajícího smíchu během 2 hodin naplnili přistavený kontejner až po okraj. 
Akce tak posloužila nejen ke zvelebení naší městské části, ale i k utužení joudrsáckého 
kolektivu. Děkujeme všem za účast a MČ Praha 8 za podporu kontejnerem, rukavicemi  
a igelitovými pytli, stejně jako rodině Šlégrových za koordinaci brigády. Tak příští rok na 
viděnou! 
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Na jmenovky mužů B si teprve zvykáme.  

Nahoře Red cats, dole Akademie.  

I v ženách C jsou selfíčka oblíbená…  

Muži A mohou být letos v klidu. 

Bratrstvo neohrožených.  

    

A - tým mužů: Každý začátek je těžký, i v 2. lize mužů  

Naši chlapáci se na sezónu rozehřáli v přípravném turnaji Kostelec Cup v Kostelci nad Orlicí, 
kdy po pomalejším rozjezdu ve skupině pak v play off spodní skupiny nejdříve vyhráli, ale 
následně prohráli v boji o konečné 5. místo, kdy jim prohru ze skupiny vrátili domácí 
kostelečtí Tigers.  Naostro pak do sezóny vstoupili naši muži zápasy 2. ligy v Sezimově Ústí. 
Ale ani tam, ani následně s béčkem Ledenických Žraloků a ani napotřetí proti záloze Kotlářky 
jsme sice výhry nedosáhli, ale nová posila týmu Aleš Černohorský alespoň vstoupil do 
Homerun clubu odpalem hned za 3 body. A jelikož po tomto ročníku z 2. ligy žádný její 
účastník nesestupuje, můžeme být v pohodě a budovat v klidu kádr budoucích vítězů.  

Akademie: Bronzová Krčanda na úvod sezóny a hromada marodů k tomu  
Akademičky mají před sebou náročnou sezónu, hrají extraligu juniorek, 2. ligu žen a některé 
vypomáhají Dvoru Králové v extralize kadetek. Navíc je na úvod provází série zranění, takže 
kádr není úplně kompletní. A tak si na Krčandu, úvodní turnaj, pozvaly do svého týmu Red 
cats i posily z jiných klubů. Na úvod si poradily s ten den oslabeným výběrem východních 
Čech v dresu Dvora Králové, pak zvítězily jednoznačně i v dalších dvou duelech a postoupily ze 
skupiny z 1. místa. Ve čtvrtfinále si bez problémů poradily s polskými Gepardy, v semifinále 
však narazily na Američanky z týmu USSSA Pride, kterým nedokázaly dát ani bod a po tuctu 
obdržených je čekal souboj o bronz s domácími Eagles, který jasně vyhrály 10:2 a mohly slavit 
úspěch v podobě 3. místa. Ještě před Krčandou však děvčata odehrála úvodní souboje 
v extralize juniorek, která je jejich primární soutěží. Na úvod se smírně rozešly s trojským 
SaBaTem 1:1 na zápasy (2:4, 15:5), nedělní dabl v Kunovicích však byl zrušen kvůli 
nehratelnosti hřiště rozmočeného po vydatných deštích, a tak děvčata další dvojutkání čeká 
až 7. května v Krči. Na první víkend 2. ligy žen jsme pak vyrazili do Krkonoš. V sobotu jsme 
podlehli v obou zápasech Mladým Bukům (2:9, 4:9), v neděli, kdy nám vypomohly i hráčky 
z týmu žen C, jsme se rozešli s Trutnovem remízou 1:1 (5:0, 2:12). Poslední dubnový den jsme 
se utkali s ambiciózním týmem PV Praha a oba zápasy bohužel prohráli (6:12, 7:22). 

B - tým mužů: Zatím dodal nejvíc členů do klubového Homerun clubu  
Naši rekreační hráči vstoupili do I. třídy Pražského přeboru podobně, jako jejich kolegové 
z Áčka, v prvních 4 utkáních si na své konto nepřipsali ani jednu výhru, ale hned 2x k tomu 
moc nechybělo. Zklamaní určitě nejsou, protože sice nezískali body, ale hned 3 členové týmu 
rozšířili řady joudrsáckého homerun clubu: o odpal za plot se postarali Honza Čáp, Pavel 
Kaňkovský a David Brdek. Gratulujeme! 

C - tým žen: Válíme v Pražském přeboru 

To rekreační tým žen vstoupil do své soutěže, Pražského přeboru, úplně jinak, než jejich 
mužské protějšky. Hned 2 úvodní duely vyhrály: proti Canaries 16:1, kdy se představila i nová 
hráčka týmu Jitka Chaloupková, jinak trenérka T ball Orange, a následně proti Spectru B 
poměrem 13:7. Ve výsledkové listině je náš tým uveden jako Joudrs D, ale tolik ženských 
týmů nemáme. Zatím… A Zuzka Capíková spolu s hrající trenérkou Terkou Dobrou pak ještě 
vypomohly v personální nouzi našim akademičkám na 2. lize proti Trutnovu a slavily zde  
i 1 výhru . 

Kadeti starší: Zlato z II. ligy juniorů, bronz z EL kadetů 

Chlapci budou mít tuto sezónu velmi náročnou, hrají extraligu kadetů a 2. ligu juniorů. Právě 
jejím 1. kolem vstoupili do venkovní sezóny, a to nečekaně úspěšně. V turnaji na Tempu sice 
ve skupině 2 zápasy ze tří prohráli, ale ať už to byla záměrná taktika, nebo pomalejší rozjezd, 
tak finiš vyšel na výbornou: v neděli v semifinále zdolali béčko HavlBrodu, ve finále pak  
i Hladové hrochy ze Sezimáče a vybojovali zlato! V 2. kole se sešlo o 2 týmy víc a všechny 
nejspíše zaskočila Ostrava, nečekaný vítěz turnaje. Naši borci tentokrát obsadili konečné  
4. místo, ale i tak jsou na čele průběžné tabulky. V extralize kadetů mají za sebou úvodní kolo, 
ve kterém si v HavlBrodě připsali po 2 výhrách i prohrách, což v konečném výsledku 
znamenalo 3. místo. Jannis El Amin navíc vstoupil svým premiérovým homerunem do Klubu 
záplotářů. Výborně! 
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Kadetky starší: Zlato v 1. kole II. ligy bylo zasloužené 
Starší kadetky se na úvod rozehrály v prvním kole 2. ligy juniorek, kdy ve startovním poli 4 týmů 
sehrály vyrovnaná utkání jen s týmem Kotlářky (dvě těsně prohry o bod). Turnaj své věkové 
kategorie absolvovaly hned další víkend: největšího evropského turnaje hráček do 17 let, 
Krčandy PONY League, se zúčastnilo 16 týmů z 8 zemí. Ve skupině zvítězily stejně jako další  
2 týmy jen jednou, ale postup jim v kolečku unikl díky horšímu skóre. Po dvou vítězstvích 
v zápasech dolní osmičky skončil tým na 13. místě. Chuť si však děvčata spravila v úvodním kole 
2. ligy kadetek. Ve skupině první 3 zápasy vyhrála a pouze v závěrečném duelu, kdy už bylo jasné, 
že postoupila do finále, prohrála s Trnavou 3:4. Ve finále pak po vlažnějším úvodu v mrazivém 
počasí jasně přehrála překvapení turnaje z Kunovic 9:4 a slavila své letošní premiérové zlato!  

Kadeti mladší: Nejdřív bronz, pak stříbro… jak to bude dál? 

Podobně jako jejich starší spoluhráči, má i tento tým (jinak věkově žákovský) našlapanou 
termínovku. Sezónu začali předligovým turnajem v HavlBrodě, ale o zahřívacích duelech nemohla 
být ani řeč, byla zde totiž strašná zima… Přesto jsme zabojovali a po 2 výhrách i prohrách jsme 
obsadili 2. místo, ale šlo nám hlavně o testování hráčů pro ostré ligové zápasy, a to dopadlo 
velmi dobře. Projevilo se to už v úvodním kole extraligy žáků, kde jsme po 2 vysokých výhrách  
a bohužel velmi těsných prohrách s Havl.Brodem a Mostem skončili na pěkném 3. místě. Prohry 
jsme soupeřům vrátili hned v 2.kole, kdy jsme zaváhali až v posledním duelu s Kunovicemi. Ty 
rovněž jako my v turnaji prohrály jediný zápas a tak tento náš vzájemný souboj rozhodl o tom,  
že jsme skončili stříbrní. Dvě medaile z dvou turnajů je dost dobrý začátek soutěže. Jestli se 
vyplní matematická posloupnost, pak bychom v dalším kole měli vyhrát . 

Kadetky mladší: Na Krčandě slušný výkon, ale 1. kolo II. ligy se nepovedlo 
Jako třetí joudrsácký tým jsme se zúčastnili Krčandy a nechybělo mnoho a mohli jsme slavit na 
úvod sezóny velmi slušný výsledek. Ve skupině jsme nejdřív v předehrávaném duelu porazili 
Storms, pak jsme se však postavili soupeři nejtěžšímu, Američankám z německé vojenské 
základny, USSSA Pride. S favoritkami a pozdějšími vítězkami turnaje jsme drželi krok první  
2 směny, když jsme obdrželi jen 1 bod, pak však soupeřky zúročily svou výškovou, věkovou  
i hmotnostní převahu (1:8). Následoval přímý souboj o postup ze skupiny s ukrajinskými Phoenix, 
kdy jsme si nechali smolně utéct začátek a dotahovali 4 bodové manko. To se nám v závěru velmi 
vyhroceného utkání podařilo a šlo se do tie breaku. V něm jsme si opět vlastní chybou nechali 
dát další 2 body. V dohrávce jsme si bohužel i přes velmi slibnou šanci připsali jen 1 bod a skončili 
tak ve spodní osmičce. Tam jsme již nezaváhali a po 2 výhrách obsadili konečné 9. místo.  
Následovalo 1. kolo 2. ligy kadetek, kdy nás první zápas s Kunovicemi zastihl v nedbalkách a byť 
jsme v závěru zabrali, prohru 6:8 už jsme neodvrátili. Další zápasy jsme s přehledem vyhráli  
a o tom, jestli budeme hrát o medaili, měl rozhodnout souboj se SaBaTem. Opět špatný začátek, 
4 bodová ztráta, náš zdrcující finiš v závěru však jen korigoval konečnou prohru 3:4. V posledním 
utkání jsme po sérii hitů porazili domácí Storms a skončili na konečném 5. místě. 

Žáci: Na úvod sezóny zlato a stříbro z turnajů II. ligy 
I žáci začali sezónu přípravným turnajem, a to Jarním turnajem v Ledenicích, kterého se 
zúčastnila naše 2 družstva spolu s domácími Žraloky a Pigs z Trhových Svin. Finále i boj o třetí 
místo si soupeři po skupině „rozdělili“ spravedlivě, vždy hrál proti sobě tým náš a jihočeský. Oba 
duely skončily těsnou prohrou našich týmů, ale o výsledné pořadí nám až tak moc nešlo. Dalším 
zábavným turnajem byl 1. turnaj v coach ballu hraný na Joudrs, který namíchaný tým žáků  
a žákyň pod názvem Joudrs Future Golds celý vyhrál. Ostré boje o umístění se rozhořely až 
následně v II. lize žáků. V 1. kole v Hradci Králové naši 2 zástupci na sebe po duelech ve skupinách 
narazili v semifinále, takže bylo jasné, že máme zaručený zápas o zlato. O to nakonec svedl 
neúspěšně souboj s kosteleckými Klackaři náš tým B. Podobně dopadl i náš tým C v duelu  
o bronz, ale na začátek to byla dobrá bilance. Tu jsme potvrdili i v 2. kole v Pardubicích, kdy naše 
silnější Béčko vrátilo Klackařům ve finále minulou prohru a odvezlo si z města perníku zlato! Naše 
Céčko už tak úspěšné nebylo a obsadilo konečné předposlední místo. Každopádně je zlatá  
a stříbrná příčka po 2 kolech skvělým výsledkem! 

Šnečice sice vystrčily ve finále růžky, ale 
starší kadetky je hned zahnaly do ulit. 

Kyselé bonbóny od pořadatelů sladké 
úsměvy pro fotografa nezkazily. 
Děvčata zkrátka chtějí být za modelky 
vždy a všude… 

Věříme, že tyhle první medaile 
sezóny nebudou letos těmi 
posledními.  

Je to čarodějnice, Morana, nebo že by 
nějaká nová trenérka?  
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Žákyně starší: Na domácím hřišti nás fanoušci vyhecovali ke stříbru 
Tým minuloročních mladších žákyní letos vstoupil do extraligových výšin a loňské 
druholigové zkušenosti zúročoval v dubnu ve 2 kolech nejvyšší soutěže. V Troji si při své 
premiéře připsal sice jen jedno vítězství ze 4 utkání a mrzela hlavně těsná prohra z úplně 
prvního extraligového duelu, a to s domácím SaBaTem (11:12). Díky kolečku jsme nakonec 
obsadili 4. místo. Jak dokáže domácí prostředí hráčky motivovat, se ukázalo v druhém turnaji 
hraném na Joudrs. Úvodní duel se Storms nám sice opět nevyšel podle představ, ale pak už 
jsme 2x zvítězili, nad SaBaTem i ambiciózním Trutnovem, podlehli jen favoritovi z Ostravy. 
Tentokrát nám „kolečko“ vyneslo 2. místo a my se mohli radovat z první medaile letošního 
roku. Díky tomuto stříbru se tak v celkové tabulce dělíme o průběžné 2. - 4.místo. Cílem 
našich děvčat je pro letošní rok medaile z MČR, ale nebude to nic snadného, podobné mety 
si jistě vytyčili i ostatní extraligisti. A přidáme-li k nim i silnou dvojku z 2. ligy, tak nás čeká 
velmi zajímavé vyvrcholení sezóny. 

Žákyně mladší: Báječný víkend ve Dvoře korunovaný premiérovou 

medailí 
Tým složený především z loňských T ballistů a nováčků na svůj první turnaj ve vyšší věkové 
kategorii musel vyrazit ve velmi slepené sestavě. Díky různě omlouvaným absencím jsme 
nakonec byli rádi za pomoc od Tballáků, kteří nám tak umožnili 1. kolo 2. ligy v Hluboké nad 
Vltavou absolvovat. Soupeře jsme, kromě favoritů z Eagles a Chomutova, moc neznali, a tak 
jsme šli do každého utkání bez zbytečných předsudků a s chutí. A ejhle, ve skupině jsme  
3 zápasy ze 4 vyhráli a rázem se nečekaně dostali do souboje o bronzové medaile. Ten jsme 
sice s Blanskem prohráli, ale přesto jsme se domů vraceli maximálně spokojeni. Ještě 
spokojenější jsme byli po dalším kole ve Dvoře Králové. Nejen, že jsme si plnými doušky užili  
i mimoturnajových radovánek, ale po 2 vítězstvích a 1 prohře ve skupině jsme se dostali do 
semifinále. A i když jsme jej s Eagles hladce projeli, bronzové medaile jsme již uniknout 
nenechali a po výhře nad Kunovicemi slavili první letošní medailový úspěch! 

T ball  

Orange: Úžasný start do sezóny: z 2 extraligových kol 2 zlaté! 

Takový začátek sezóny si hlavní trenér Tonda Chaloupka asi nepředstavoval ani 
v nejrůžovějších snech. Z prvních dvou extraligových turnajů přivezli naši nejmladší hráči  
a hráčky vždy nejcennější umístění. Ani v úvodním kole v Ledenicích, ani v tom druhém 
hraném na domácím hřišti, nenašli ani jednou přemožitele a všechny soupeře deklasovali 
vysokými výsledky, kdy v průměru 20 bodů dali a jen 5 obdrželi. To už je úctyhodná bilance, 
co říkáte. V neděli 8.4. si pak ještě potrénovali na Zlatý superpohár v 1. turnaji v Coachballu 
pořádaném rovněž na  našem hřišti a obsadili stříbrnou příčku. 

Navy: Po 2 turnajích II. ligy jsme na děleném 3. místě 
V prvním turnaji 2. ligy hraném na domácím hřišti zaznamenali ve skupině hned 3 výhry a jen 
jediná prohra je odsoudila do skupiny o konečné 4.-6. místo. V ní oba zápasy vyhráli a mohli 
se svým početným fanouškům pochlubit krásným 4. místem ze 14 účastníků. V druhém 
turnaji hraném v Sezimově Ústí pak skončili jen o stupínek hůře a dělí se v průběžné tabulce 
ligy o 3. místo. Je vidět, že v nich mají oranžoví extraligisti dobrou zálohu!  

Grey a Royal: Získávané zkušenosti už proměňujeme ve výhry 
Na úvodním domácím turnaji 2. ligy bylo jejich fanoušků snad víc, než samotných hráčů. Inu, 
hrálo se na Joudrs a všechna 3 hřišťata byla v permanenci od samého rána. I když oba týmy 
zde sbíraly především další zkušenosti, tak zaznamenaly i úspěchy v podobě výher (2x Royal) 
resp. remízy (Grey). Podobně se jim dařilo i na dalším turnaji v Sezimáči: Royal si připsal  
1 výhru, Grey 1 remízu.  A vybraní hráči a hráčky si, stejně, jako jejich starší spoluhráči, 
vyzkoušeli i 1. coachballový turnaj na Joudrs a užili si přitom plno zábavy. A tak to má být! 

A kdo že vlastně vyhrál? Navy i holky z Merklína 
se tváří jako vítězové. Tak asi remíza… 

Manželé Chaloupkovi mají prsty v úspěších 
z prvních 2 turnajů jak T ball Orange, tak i 
žákyní mladších. 

Žákyně mladší: „Soft a golf, to je skoro 
stejný švih, že ano trenére?“  

Žákyně starší udělaly první dva důležité 
kroky k uchování extraligové příslušnosti 
i pro příští rok. 

Royal (nahoře) a Grey (dole) už vybojovali  
i první zápasové body. A počkejte příště! 

Redakce Buletinu děkuje všem fotografům, kteří jí vědomě či nevědomě poskytli 

své fotografie, zvláště Petru Katzovi, Zuzce Stronerové a Mirku Zajícovi i dalším. 


