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LEDEN 

Sofťákům patří, jako poděkování klubu za  

jejich práci, i čestné místo u domácí mety při 

každoročním slavnostním otevírání sezóny. 

Aktualita

 
 

 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. 

S.O.F.T. nutně potřebuje doplnit o nové členy 

Sdružení Organizovaných Fanoušků Týmu, zkráceně S.O.F.T., všichni jistě znáte. Jeho 
členové jsou hlavními pracanty při turnajích Joudrs pořádaných na domácím hřišti, kdy 
kromě obsluhy hřišť zaučují a řídí rodiče-brigádníky. Členská základna S.O.F.T. se pro rok 
2016 snížila, protože jeho členové z řad trenérů jsou již o víkendech tolik vytíženi, že jim na 
další aktivity už zkrátka nezbývá čas. Chceme-li udržet vysokou pořadatelskou úroveň našich 
turnajů všech věkových kategorií, je nezbytně nutné řady členů S.O.F.T. doplnit o nové 
dobrovolníky. Vyzýváme proto všechny rodiče a přátelé klubu, kterým záleží na tom, aby se 
klub i nadále mohl pyšnit nejlepší pořadatelskou službou v republice, aby neváhali a Sofťáky 
personálně posílili.    

Jedinou podmínkou členství v S.O.F.T. je odpracovat alespoň 1 víkendový den za rok na 
turnaji.  To není tak mnoho, co říkáte? A kromě dobrého pocitu z pomoci klubu získáte také 
tričko člena S.O.F.T., poukázky na občerstvení během brigády a další benefity, jako volné 
vstupenky na Společenský večer, účast na bowlingu pro Sofťáky apod. . Brigáda 
odpracovaná v rámci S.O.F.T. není totéž, co standardní rodičovská brigáda, i když činnost je 
stejná: hrabání hřiště, chození pro faul bally, ovládání výsledkové tabule, lajnování, tedy 
vše, co už znáte! Více o S.O.F.T. se můžete dočíst v příslušné sekci na webu klubu, kde 
naleznete ke stažení i přihlášku do S.O.F.T. Můžete také kontaktovat vedoucího Sofťáků 
Jirku Růžičku na adrese: katerina-ruzickova@seznam.cz. Zveme všechny zájemce o členství 
v S.O.F.T. na schůzi Sdružení, která se uskuteční v pátek 26.2. od 19:00 v clubhouse na 
Joudrs. Sofťáci si na ní již budou rozdělovat pokrytí venkovních turnajů pořádaných klubem. 
Věříme, že v tom staří mazáci nezůstanou sami a že se o brigády přijde podělit i mnoho 
nováčků z vašich řad. Klub by vaši pomoc velmi uvítal. Předem moc díky! 

Akademie 

Sbírali jsme zkušenosti na zahraničním halovém The Cup v Holandsku 
Mezinárodní halový turnaj v holandském Schiedamu je již tradičním bodem na programu zimní 
přípravy našich ženských týmů. Tentokrát na něj vyrazila sbírat zkušenosti děvčata z Akademie. 
Turnaj je asi nejlepší a nejsilněji obsazenou halovkou v Evropě a účastní se jej i výběry z USA. 
Nejinak tomu bylo i letos: šestnáctka týmů složená z 6 amerických, 7 domácích včetně juniorské 
reprezentace Tulipánů U22 a národních výběrů Velké Británie a Francie nejdříve ve 3 halách 
odehrála základní čtyřčlenné skupiny. My jsme nastoupili ke svému úvodnímu utkání v pátek 
večer, po brzkém ranním vstávání a dlouhé cestě. Proti domácím Roef! se nám podařiy  
2 doběhy, soupeři však o 3 více. První prohra nám neubrala na chuti a v následujícím duelu 
jsme pokořili americké Avangers United 8 body a sami udrželi čisté konto. Tím jsme si zachovali 
naději na postup mezi nejlepší osmičku. V zápase proti holandské národní reprezentaci do 22 
let jsme však nedokázali dát ani bod, kdežto soupeř nám jich nastřílel 4 a tím nás odsoudil hrát 
o 9. - 16. místo. Nicméně naše základní skupina byla asi nejsilnější, do finále turnaje se totiž 
nakonec probojovali oba naši přemožitelé. My jsme si tak alespoň spravili chuť v dalších  
3 soubojích, kdy jsme postupně porazili holandské Gryphons a Twins a své účinkování završili 
vítězstvím nad národním výběrem Velké Británie. S pozitivní zápasovou bilancí 4:2 jsme pak 
mohli spokojeně vyrazit domů. 
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Takhle vypadá nové logo pro kšiltovky 
mužů. Na turnaji byl k vidění už i jeden 
vzorek nové čepice. A byla vítězná . 

V našem kroužku se děti učí nejen správným 
sportovním základům, ale zažívají i plno legrace. 

Průběžná tabulka JSL po 3. kole.  

Co nás čeká?  
Únor – domácí halovky si tentokrát užije dívčí větev 

Ženy A:   5. - 7. 2. soustředění, na Joudrs  Little League: Major 6. - 7. 2. V. + VI. turnaj, v Záběhlicích 
Muži:  19. - 21. 2. výjezdní soustředění    Junior: 6. - 7. 2. V. + VI. turnaj, v Záběhlicích 
Akademie: 6. - 7. 2. Joudrs Indoor Cup W I.    Senior: 20. 2. V. turnaj 
     27. - 28. 2. Joudrs Indoor Cup W II.    Big: 20. 2. V. turnaj 
Kadetky:    13. - 14. 2. Joudrs Indoor Cup 16 W    
Kadeti:  6. - 7. 2. soustředění, na Joudrs  S. O. F. T.: 26. 2. schůze k rozdělení letních turnajů, 19:00 Joudrs 
  27. - 28. 2. soustředění, na Joudrs   
Žákyně:  20. - 21. 2. Joudrs Indoor Cup 13 W Všichni:   10. 2. přednáška Jak trénovat vlastní dítě, 20:00 Joudrs 
Žáci:    6. - 7. 2. soustředění, na Joudrs      24. 2. přednáška mentální trénink, 20:00 Joudrs 
    27. - 28. 2. soustředění, na Joudrs   
T ball:  20. - 21. 2. soustředění, na Joudrs  Real. tým klubu: 20.2. Laser Game, 19:40  a 20:00, Argentinská 38, P7 

Sportování pro nejmenší – Mikro tým 

 
Donábor dětí ve věku 5 - 6 let na cvičení v pondělí a ve středu 

 
Ještě několik posledních volných míst zbývá v kroužku Sportování pro nejmenší - 
Mikro tým pro 1. polovinu roku 2016 (únor - červen) ve věkové kategorii dětí 5 - 6 let 
(Mikro) 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 příspěvky 
za 1 pololetí 1 100 Kč, při frekvenci 2x týdně pak 2 200 Kč. V případě zájmu 
kontaktujte trenéry prostřednictvím e-mailu na adrese: joudrs.mikro@seznam.cz. 

Joudrs Slowpitchová Liga 

 

 

Po 3. kole je průběžné pořadí na předních příčkách vyrovnané 

 

 

 

Třetí kolo se hrálo znovu v hale osvědčeným systémem jednoho hracího dne. Plný 
bodový zisk z tohoto kola vytěžil tým Royal, stejně jako BLACKOUT. Za zmínku 
stojí vyrovnaný zápas týmu z Karlína proti S.O.F.T., který skončil spravedlivou 
remízou. Tři body si zapisuje Karlín. Po dvou bodech si rozdělili Vlci s Pinkáči. Po 
jednom bodu za remízové zápasy S.O.F.T., Spectrum a GymŠpit. Kobry jako jediný 
tým stále čekají na první vítězství. Dočkají se v příštím kole? Teď nás čeká delší 
pauza, protože další kolo se hraje až 21. března venku! Už se docela těším, 
protože to už tu bude jaro .... :)                        - Richard Pohl, vedoucí JSL- 

Muži 
Joudrs Indoor Cup Men - malý, ale náš! Zlato i stříbro zůstaly doma. 

 
Lednový maratón halovek v naší hale završil turnaj mužů, kterého se kromě 3 našich 
týmů zúčastnili již jen pražští Pikes a Spectrum. Naše trojice byla zajímavou směsicí 
hráčů, ale i hráček. V dresech Joudrs se mimo jiné představili i hráči z Chomutova  
a rovněž hráč mnoha klubů Honza „Čelo“ Čech, spolu s nimi našim mužům vypomohla 
děvčata z C i A týmu žen. Všem účastníkům šlo o to především si zahrát a pobavit se. Ve 
skupině si to rozdal každý s každým a bez prohry se do finále probojoval B tým Joudrs. 
Céčko tvořené nadšenci a novými tvářemi v týmu z řad našich trenérů obsadilo 5. místo. 
Áčko se přes semifinálové opravné vítězství nad Spectrem probilo do finále a zde 
oplatilo Béčku porážku ze skupiny a mohlo se radovat z konečného vítězství. Inu, byl to 
povedený turnaj! A náš Adam Frolík byl vyhlášen jeho nejlepším pálkařem! Joudrs, olé! 

mailto:joudrs.mikro@seznam.cz
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Vítězové turnaje, kadeti starší (nahoře), 
a kadeti mladší. 

Úspěšní medailisté: nahoře vítězní 
Navy, dole 2x bronzoví Orange 

Stříbrní žáci starší (nahoře) a žáci mladší.  

    

Kadeti 
První letošní turnajový titul pro Joudrs vybojoval tým starších na JIC 16 M 
V pořadí druhý joudrsácký halový turnaj byl určený kadetům a přinesl klubovým barvám 
premiérový titul nového roku. Postarali se o něj kadeti starší, kteří všemi kláními prošli bez 
ztráty kytičky. Nejdříve nenašli přemožitele v základní skupině, ve které bojovalo všech 7 
zúčastněných týmů systémem každý s každým. Do finále prošli s impozantním skóre 159:50, 
zdolali v něm i napodruhé během víkendu břeclavskou Duhovku a mohli oslavovat zisk zlatého 
poháru. Jejich mladším spoluhráčům se i přes veškerou snahu tolik nevedlo a litovali 
především prohry v dobře rozjetém utkání právě s Duhovkou a především pak těsné 
dvoubodové prohry s Trhovými Sviny, které přijely na turnaj s několika děvčaty v sestavě. Tato 
prohra, okořeněná ne příliš sportovním a fair chováním soupeře zdržujícím poslední 
vteřiny závěru utkání, kdy se schylovalo k našemu vyrovnání, v podstatě rozhodla o tom, že 
náš mladý tým nebojoval o bronzové medaile. Turnaj však i přes zklamání z prohry 
s Trhovkami zakončil těsnou výhrou nad silným Spektrem. Konečné 5. místo je pro tým 
tvořený jen hráči teprve žákovského věku pěkný úspěch. Nejlepším pálkařem turnaje byl 
vyhlášen Pepa Jelínek z týmu našich kadetů starších. Oba celky ukázaly, že mohou směle 
vyhlížet venkovní sezónu.  

Žáci 
Na úvod roku stříbro z halového JIC 13 M 

Lednové halovky se zúčastnilo 10 družstev včetně dvou našich zástupců doplněných o zkušené 
T balláky. Tým mladších tvořený především nováčky předvedl v základní skupině velmi slušné 
výkony i proti mnohem zdatnějším soupeřům, a jak se vyjádřili jejich trenéři, tenhle turnaj jim 
zkrátka sedl. Ozdobili jej pěknými akcemi v poli včetně dablautů, dlouhými a přesnými příhozy 
ze zadního pole kečrovi i agresivní pálkou. Úroveň jejich hry ocenili po závěrečném sobotním 
duelu i přes těsnou prohru s Duhovkou Břeclav nadšení joudrsáčtí rodiče, a tak nikomu 
nakonec moc nevadilo konečné umístění na chvostu startovního pole. Jejich starší spoluhráči 
v základní skupině vyhráli 3 ze 4 duelů a v prvním nedělním utkání si vítězstvím právě nad 
břeclavskou Duhovkou zajistili finálovou účast. V boji o zlatý pohár však ani napodruhé  
o tomto víkendu nestačili na kostelecké Klackaře, i když se tento zápas vyvíjel v náš prospěch. 
Ještě 27 vteřin před koncem jsme vedli o bod, ale strhující drama pokračovalo až do 
samotného závěru, kdy soupeř na plné mety dlouhým hitem doběhl vítězné body. Konečné  
2. místo v silné konkurenci však dává tušit slibné vyhlídky do extraligových bojů. Navíc byl 
Tadeáš Kalčev z týmu starších vyhlášen nejužitečnějším hráčem turnaje. Gratulujeme!  

T ball 
Dvě halovky v jednom měsíci, 3x stupně vítězů a z toho jeden titul! 
Úvodní halovka Joudrs Indoor Cup 10 Mix T balláků byla zároveň premiérovým turnajem zimní 
sezóny v naší hale. Sešlo se na ní 8 týmů včetně čtveřice našich zástupců. Ti z mladších 
v týmech Royal a Grey sbírali především zápasové zkušenosti, pro mnohé z nich to byl vůbec 
první turnaj v jejich hráčské kariéře. Takže nešlo o výsledky, ale o dobrý pocit ze hry. Oba týmy 
se po remíze ze vzájemného posledního utkání turnaje svorně podělily o konečnou 7. příčku. 
Starší byli spravedlivě rozděleni do 2 rovnocenných týmů, ve kterých rovněž nechyběli úplní 
nováčci. Navy nakonec obsadili 6. místo, jejich spoluhráči z Orange vybojovali konečnou 
bronzovou příčku, když v turnaji prohráli jediné utkání, ve skupině s pozdějším celkovým 
vítězem, Bobry z Chomutova. Druhou halovku na konci ledna ozdobila účast slovenských 
Trnava Panthers a baseballistů z Jablonce. Spolu s nimi a našimi čtyřmi zástupci se o trofej 
nejcennější utkaly ještě pražská družstva Kotlářky a Spectra. I zde bylo rozdělení našich hráčů 
do jednotlivých týmů obdobné a podobný byl i průběh turnaje u Grey a Royal, kteří si opět ve 
vzájemném závěrečném souboji zahráli o 7. příčku a duel skončil znovu remízou. Orange ve 
skupině jedinkrát prohráli, a to o bod s Kotlářkou, v boji o bronz však i přes pomalejší rozjezd 
nakonec deklasovali jablonecké Blesky. Navy svou skupinu vyhráli, ale před utkáním o 
turnajový titul si nejdříve moc nevěřili, přesto se jim nakonec podařilo ve finále dokonale 
pomstít Orange, když naopak Kotlářku k nadšení všech fanoušků sami o bod porazili! Krásný 
úspěch jistě povzbudí hráče i trenéry k dalším usilovným tréninkům. Jen tak dál! 


