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Aktualita

ŘÍJEN

Pozvánka na Společenský večer v KD Ládví
V sobotu 26.11. 2016 se uskuteční Společenský večer Joudrs v KD Ládví od 18:00, kde proběhne slavnostní ukončení
sezóny. V průběhu večera vás bude provázet jak živá, tak reprodukovaná hudba, všechny naše týmy si pro vás připravili
jako tomu bývá každý rok nějaké vtipné scénky, videa apod. Připravená je i tombola a jiná překvapení. Samozřejmostí
je, že bude k dispozici jak nápojový tak bufetový bar. Můžete tančit, pít a dovádět až do pozdních hodin, jste vítáni.

Ženy A

Vítězství a obhajoba loňského zlata
Již podruhé v řadě a pošesté se povedlo vybojovat zlato v nejvyšší soutěži českého
ženského softballu. Obrovskou zásluhu na to mají jak trenéři Tomáš Kusý a Madla Loudová,
tak všechny hráčky A týmu, které do sezóna dali maximum.
Za tým žen A :Julie Coufalová, Štěpánka Frolíková, Jana Furková, Tereza Jakešová, Kateřina
Klimplová, Veronika Klimplová, Anna Lemberková, Klára Patlichová, Dina Pfeiferová, Denisa
Podzimková, Magda Polmanová, Eva Rendlová, Alyson Spinas - Valainis, Apolena Výborná,
Lucie Zappová
V sobotu 8.10.2016 začalo 1 finálový zápas mezi našemi ženami A a žraločicemi z Ledenic
na domácím hřišti v Bohnicích ve Svoboda parku. Zkušené hráčky Joudrs nepustili soupeřky
k žádné větší akci a již ve druhé směně 3 body rozhodli zápas ve svůj prospěch. Ledenickým
hráčkám se nepodařilo dovézt ani bod, takže výsledek 3:0 pro domácí Joudrs, byl velice
slibným začátkem finálových klání a správným krokem ke zlatu.

Fotky z posledního finálového zápasu proti
Ledenicím jasně hovoří za vše, zlato je naše a
nikdo nám ho nesebere!

V neděli 9.10.2016 odstartovalo druhé finále opět na našem domácím hřišti, i když byli
tentokrát domáci Ledenice. Ledenické ženy vstoupili do hry hned od začátku velmi
agresivně a hned v první směně dovezli jeden bod, ve směně třetí se jim podařilo znovu
jednou skórovat a bylo jasné, že ke zlatu bude ještě těžká cesta. Hned na začátku čtvrté
směny se nám zadařilo a dovezli jsme také bod. 5 a 6 směna byla pro oba týmy bez bodů a
začínalo hrozit, že tento duel bude vítězný pro Ledenice, ale to by nebyli joudrsačky, aby se
s prohrou smířili. V sedmé směně urvali bod a zápas šel do tiebreaku. Naše bojovnice si
agresivní hrou připsali 3 body na které v dohrávce zápasu nedokázal soupeř odpovědět. A
zápas skončil 5:2 pro Joudrs.
V sobotu 15.10.2016 naše hráčky Jouds nastoupili ve třetím a posledním utkání proti
Ledenicím na jejich domácím hřišti. Hned v dohrávce první směny po výborné hře našich
žen A a 2 body bylo o zápase a zisku titulu rozhodnuto, žraločici z Ledenic bojovali, ale
obrana byla 100% a nepodařilo se jim v tomto duelu dotlačit ani bod. A tak titul a pohár
znovu zůstává na Joudrs.
Joudrsačkám se ve finálových kláních podařilo 12 hitů a na svém kontě zaznamenali pouze
jeden jediný error, což je výborná bilance.
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Akademie
Jsme zlaté v 2. lize žen a bronzové no open MČR juniorek!
Ve finálových kláních, které se hrálo na dva vítězné jse naše slečny z Akademie postavili neohroženě,
soupeřky Sparks BAK Mladé Buky (postupující do ELŽ), byli velmi silní, ne však neporazitelné. V soboto
1.10. perfektní hrou porážejí Mladé Buky 12:3 a mají zlato na dosah, v nedělním zápasu 2.10. nechtějí nic
nechat náhodě a do utkání jdou po hlavě a pálí ostošest. Tento zápas jsme předčasně ukončili rozdílem
12:1 a byl čas slavit zlatooo!!!

Akademie v 2. lize žen vybojovala zlato!!!

Bronz na OPEN MČR juniorek do 19 let
Hned první zápas je čekal v pátek 21.10. se Storms Řepy kde ve druhé směně udělili soupeřkám 8 bodů a
zápas končí předčasně rozdílem 12:3 (13 hitů za zápas). Prvním zápasem v sobotu ráno však bohužel
podléhají o trochu lépe hrajícímu týmu Snails Kunovice 16:11. V dalším zápase je čekalo Tempo se který si
poradili 8:3. Následoval tým SK Sever Brno, který smetli z povrchu rozdílem ve 4 směně 20:3. V neděli byl
rozhodující zápas s Eagles Praha o postup do finále, který měli hoky z Eagles pevně v rukou už od první
směny a našim slečnám se nepodařilo zápas otočit a prohráli 8:2. Poslední zápas v turnaji a v celé sezóně
byl o 3.místo s týmem SaBat Praha, do kterého dali joudrsačky všechno a vyhrávají předčasně rozdílem
11:1 a můžou začít slavit bronzové umístění.

Bronz radost
na
MČR juniorek

Muži A + B
Chlapské Áčko se rozhodlo vyrazit na turnaj do Itálie (II. Open Italiano 2016 do Azzano Decimo)
vzhledem k tomu, že už pro ně liga letos skončila a měli stále chuť se s někým porvat. Výsledky zápasů
nebyli úplně takové jaké by si je představovali, ale nakoc se jim přeci jen podařilo jeden zápas vyhrát a
tím zachránit čest Joudrs. Podlehli soupeřům, italským Junior Alpine 1:3, chorvatským Giants 5:7 a
italským Pro Roma 3:5, ale nakonec si spravili chuť a porazili Junior Alpina 7:2.
Naše Béčko se v Pražské 1.třídě utkalo 17.10. se Starými psi a jen těsně prohráli 15:14, následoval zápas
který byl přesunut na 19.10 s ISBA , který vyhráli 8:7, měl následovat klání s Mistrál Praha, které se
bohužel zrušilo. Končí tedy na děleném 5. místě s počtem neuvěřitelných 141 dovezených bodů.

Ženy C
Bohužel se jim nepodařilo kvůli počasí odehrát ani jeden zápas, tudíž jsou o jeden bod pozadu v tabulce za Spectrum
Praha, ale ty mají o 2 zápasy více, takže jsem přesvědčen, že pokud se jim podaří ještě dohrát zbylé zápasy budou
končit na příčce nejvyšší, jsou to obdivuhodné výkony od našich většinou matek současných hráčů a to ani
nepotřebují trénovat, pár tréninků a kdo ví, třeba by byli postrachem extraligy.

Joudrs Slowpitchová Liga
Zahájení 4.ročníku JSL
První kolo naší Joudrs slowpitchové ligy proběhlo na našich třeh hrištích v
pátek 14.října. V tomto kole pokračují všechny týmy jako v kole loňském, i
když u něktrých to vypadalo, že se rozpadnou.Po tomto kole je na prvním
místě tým Purple Cobras, který neutrpěl porážku, stejně tak jako týmy
Blackout a Spectrum Family.
Tými Pink, GimŠpit a Karlínský gang mají stejně po jedné výhře.
A týmům Grey Wolves se S.O.F.T a Royal se v tomto kole nepodařilo
uspět ani v jedno ze dvou zápasů.
Výsledky 1.kola.ročníku Joudrs Slowpitchové Ligy.
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Klub

Softballový turnaj pro veřejnost
Sportuje celá Praha 8
V neděli 16. října 2016 se na našich hřištích uskutečnil další ročník turnaje
pro veřejnost, který pořádáme v rámci tradičního projektu Sportuje celá
Praha 8 realizovaným MČ Praha 8. Turnaje se zůčastnilo celkem 9 týmů i
přes počáteční drobné problémy typu, nám chybí ještě dva hráči, zatím je
nás pět, ale ostatní už jsou na cestě se turnaj konečně rozběhl a
organizátoři akce si mohli lehce oddechnout, to nejhorší měli za sebou.
Celý turnaj působily na postech rozhodčích kadetky starší a vedli si
výborně a nenechali se rozhodit ani názory některých hráčů. Každý tým
odehrál 4 zápasy a občas byli k vidění i velmi zajímavé akce, jak v útoku,
tak i v obraně. Pro první tři týmy připravila Městská část Prahy 8 medalie,
kartón sektu a pro mladší 18 let redbull.
Konečné pořadí:
1. Karlínský gang
2. MP Hitters
3. Óda na krásu
4. Fregata
5. Áčko
6. Óda na pohyb
7. 42 Crew
8. The Haters
9. Zbytek Světa

1. místo Karlínský gang

Co nás čeká?

2. místo MP Hitters

Listopad - začíná zimní příprava stavba haly, školení trenérů a společenský večer
4. - 6.11. - výjezdní zasedání real. týmu klubu v Litoměřicích
- školení trenérů na Joudrs
11. - 12.11. školení trenérů na Joudrs
13.11.

stavění nafukovací haly

25. - 27.11. školení trenérů na Joudrs
26.11.

Slavnostní večer KD Ládví od 18:00

3. místo Óda na krásu
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Kadetky
Joudrs cup W16

První výkend v říjnu se odehrál odehrál Joudrs cup W16, bohužel o účast na turnaji byl velmi malý
zájem a tak kromě dvou týmů Jodrs kadetky starší a kadetky mladší se zůčastnili pouze děvčata se
Storms Řepy. V mini turnaji si zahrál každý s každým. Tento cup byl posledním turnajem sezóny a
děvčata si ho užili bez stresu jak kolikáte skončí.

Kadeti starší

kadeti starší a jejich stříbrný
úspěch na MČR v Havl. Brodu

Stříbrná radost na MČR kadetů
Naši kadeti vyrazili do Havlíčkova brodu poprat se o medaile. Hned v prvním zápase v pátek 7.10. je
čekal velmi těžký soupeř a to Locos Břeclav se kterým za celou sezónu vyhráli pouze jednou, ale kadeti
nejsou bábovky a šly do zápasu naplno a soupeře porazili 8:5. V odpoledních hodinách ještě smetli
žraloky z Ledenic 9:2. V sobotu je čekali těsně po poledni Bulldogs Ledenice, tento dlouhý zápas končil
po 6 směnách 3:3 a šlo se do tiebreaku, ve kterém oba týmy schodně dovezli po 3 bodech a
rozhodnout musela až 9.směna ve které borci z Joudrs dotlačily zase 3 body a "buldoci" již nedokázali
odpovědět, zápas skončil 9:7. V neděli je čekal neméně důležité klání a to s Mostem, vítěz postupuje
do finále a joudrsáci splnily co měli a porazili soupeře 5:3. A je tu vysněné finále proti "hrochům" z
Brodu, v tomto duelu hroši ukázali kdo je pánem hřiště a ve 4 směně ukončují zápas rozdílem 10:0.
Pro kadety, trenéry, ale i fanoušky je stříbro obrovským úspěchem!

Bronz na open MČR juniorů do 19 let
MČR juniorů se konalo u Klackařů v Kostelci o výkendu 22.-23.10., kam vyrazil tým složený z kadetů a
mladších mužů A, hned v prvním zápase nastoupili proto silnému týmu žraloků z Ledenic (pozdější
mistři) a prohráli rozdílem 13:3. Další zápas proti Locos Břeclav vypadal až do poloviny zápasu
jednoznačně vítězstvím pro soupeře který měl na svém kontě šest bodů a my nulu, ale pak přišlo něco
na co naši hráči musejí být hrdí, dokázali v jedné směně nasekat sedm bodů a otočit velmi nepříznivý
stav zápasu na svojí stranu a tento duel vyhrát 7:6. V sobotu posledním odpoledním zápase s
pražským Spectrem byli chlapci ještě v lehké euforii po zápase s "moraváky" a s ledovým klidem
porazili Spectrum 5:1 a postupovali ze základní skupiny z druhého místa. V nedělním semifinále proti
hrochům s Havl. Brodu se jim bohužel nepodařilo ani jednou skórovat a prohráli předčasně rozdílem
19:0. Bylo to trochu zklamání, ale vidina medaile byla stále na obzoru. V získání bronzové medaile už
jim stál jen jediný soupeř a to Painbusters Most, do třetí směny to byl vyrovnaný zápas kdy oba týmy
dovezli shodně po třech bodech, v následující směně naši borci zabrali na max. a tvrdými odpali
dovezli 5 bodů na které mostečtí nedokázali odpovědět a zápas končí 8:3. Celoroční úsilí končí
nádherným 3.místem a bronzovou medailí na krku.

junioři
(kadeti starší + muži A)
bronzová placka z open MČR juniorů do 19

Kadeti mladší
Na MČR žáku stříbrná medaile
Naši kadeti mladší, respektive žáci A posílení o pár chlapců z žáků B nemuseli na své mistrovství jet až
do vzdálených Kunovic, kvůli technickým problémům na hřišti byl turnaj přesunut na naše domácí
hřiště na Joudrs a to od pátku 30.9. do neděle 2.11. V úvodním zápase si s bobry z Chomutova bez
jediného erroru a s 11 hity hravě poradili 9:2. V soboto v poledne se proti našim postavil tým šneků z
Kunovic a naši měli celou dobu zápas ve své režii a hladce zvítězili 4:1. V posledním sobotním
večerním klání nastoupili Pigs Trhové Sviny a měli jasný cíl, porazit Joudrs, zápas to byl velmi
vyrovnaný a napínavý, o pěkné zákroky na obou stranách nebyla nouze, ale nakonec se projevila řekl
bych lehce větší zkušenost joudrsáků a tento zápas vyhráli 3:1. Ze skupiny postoupily z prvního místa.
V neděli semifinále proti hrochům z Havl. Brodu bylo velmi jednoznačné, mladším tým hrochů proti
joudrsákům neměl takřka šanci a Joudrs jednoznačně dominovalo celý zápas 4:0. A bylo na řadě finále,
boj o zlato se kterým se prali Painbusters Most. Tento finálový boj byl vskutku velkou podívanou, oba
týmy měli velmi slušný nadhoz a výbornou obranu, joudrsáci pálili o poznání více, ale žádné vyslovené
hity z toho nebyly. V první směně Joudrs zaznamenali bod a až do začátku páté směny vedli
jednobodovým rozdílem, v páté směně po pár nešťastných errorech dovezli panteři z Mostu dva body
a otočili stav utkání ve svůj prospěch. Joudrs mělo dohrávku a stačil aspoň jeden bod, aby se šlo do
tiebreaku nebo dva a bylo by zlato doma. Na hráčích i trenérech byla vidět značná nervozita a ta to
možná i rozhodla, pro hráče i trenéry v tu danou chvíli asi velké zklamaní, ale stříbrný úspěch je
výborný. Pro kadety mladší to byl poslední žákovský turnaj jejich kariéry, za který se nemusí stydět,
neboť příští sezónu už budou hrát kadetskou ligu.

kadeti mladší a jejich stříbro a dortík na
oslavu
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Žáci & Žákyně mladší
Joudrs cup u13 mix

O víkendu 8.-9.10. se žáci společně s žákyněmi zúčastnili turnaje Joudrs cup u13 mix. Tento turnaj nebyl
výkonostní, šlo zde primárně o to zahrát si ještě nějaké zápasy navíc, dokud to ještě počasí dovoluje. Na tým
se přihlásili Beavers Chomutov, Falkons Hradec Králové, Pigs Trhové Sviny a Joudrs, vzhledem k tomu, že
hráčů z Joudrs bylo okolo 50, rozhodli jsme se, že uděláme 5 týmů a promícháme je mezi sebou, aby v
každém týmu byli jak žákyně mladší a starší tak žáci mladší a starší. Turnaj to byl velmi povedený, kde si
každý zahrál 6 zápasů a nasbíral další cenné zkušenosti.

Žákyně starší
MČR žákyň na pražském Eagles 5.místo
Na vyvrcholení extraligy žákyň, mistrovství ČR se vydali jen pár kilometrů, na pražskou "krčandu". V prvním
zápase je čekal II.ligový tým "bobřic" z Chomutova, tento zápas se nevyvíjel podle jejich představ a skončil v
poměru 5:1 pro Chomutov. Bohužel i další klání z domácími Eagles neskončil dobře pro naše hráčky, domácí
s osmi hity dominovali zápasu a vyhráli 6:1. Touto prohrou se jim sice uzavřela šance hrát o medaile, ale
bojovná nálada o co nelepší umístění je neopustila. Poslední zápas ve skupině se Storms Řepy byl
neuvěřitelně vyrovnaný, obrana v obou týmech byla výborná a pálkařsky se lépe prosadit nešlo ani jednomu
týmu. Joudrsačky, ale byli o chlup lepší a vyhráli 2:1. V ranním nedělním zápase pod zamračenou a lehce
deštivou oblohou je čekal pro ně neznámý tým Olympia Blansko, díky pomalejším nadhozům se konečně
dostavila taky pálka a naše děvčata si připisují druhé vítězství 7:5. V posledním boji o 5.místo se SaBatem se
celkem slušně rozpršelo a jako by to byla živá voda pro jejich pálky, které kontaktovali míče ostošest, ve
druhé směně zaznamenali 6 bodů na které nedokázali bodově "sabaťačky" odpovědět a zápas skončil
předčasně rozdílem 8:0. Tým na tomto turnaji měl pouze 2 úvodní prohry s velmi silnými soupeři a pak 3
vítězné zápasy.

T ball

Orange
Zlatá pohádka z Chomutova
Naši nejzkušenější tballáci vyrazili na MČR do Chomutova. V prvním zápase s Eagles Praha se jim vůbec
nedaří, mokrá tráva i antuka jim dělá velké problémy a zápas prohrávají vysokým rozdílem 13:5, do dalšího
zápasu s klackařema z Kostelce a vůbec na nich není znát neúspěch z prvního zápasu, předvádí hru na
kterou byli zvyklí celou sezónu a v zápase dominují jednoznačnou převahou a výsledkem 14:1, v dalším
zápase proti hrochům z Brodu musejí vyhrát o 9 bodů, aby měli šanci bojovat o medaile, úkol nelehký, ale ne
nemožný a povedlo se v tomto duelu přehráli hrochy 15:6 a postupují z druhého místa tabulky. V neděli
krátce před polednem si to rozdali s místními bobry kdo si zahraje finále o zlato. Velmi vyrovnaný zápas s
skvělým zákroky a výsledkem 9:6 pro Joudrs zaručil joudrsákům postup do finále. Ve finále zase s Eagles, se
kterými v prvním zápase neuspěli. Dominuje výborná obrana obou týmů, ale pár drobných zaváhání na
straně Eagles naši joudrsáci plně využívají a krůček po krůčku jsi jdou pro zlato. Ano zápas končí stavem 4:0
pro Joudrs. Dostavují se obrovské emoce radosti, u některých slzy štěstí. Je to tady ZLATO!!!

Orange, Navy, Royal a Grey
Joudrs Cup mix u8 a u10

O víkendu 15. října se tballisti zúčastnili na Joudrs mini cupu mix u8 , které
bylo obsazenou dvoumi týmy Jodrs - navy a mazáci (nováčci) a jedním týmem
Piraňana Beroun, nešlo zde tak ani o výhru, ale zakončení sezóny a sbírání
zkušeností pro všechny účastníky.
Další mini cup u10, byl obsazen jen týny z Joudrs - orange, navy a
mazáci(nováčci), ani zde nešlo o to kolikatý kdo skončil, ale prostě si na
konec sezóny ještě zahrát.
Tyto oba turnaje byli pro některé hráče posledními zápasy za t-ball, poněvadž
přechází o level výš do žáků a žákyň. Bylo to výborné rozloučení jak už s
trenéry a ostatními spoluhráči, které čeká přechod do starších týmu příští
nebo následující rok. Nechyběl ani zápas z rodiči, kteří si všichni náramně
užili.

