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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.

Akademie
2 halovky = 2 x bronz a navrch jedno stříbro

Stříbrný (nahoře) a bronzový (dole) tým
Akademie na Joudrs Indoor Cupu W II.

Kačce Růžičkové,
neohroženému kečrovi
Akademie, přejeme
brzké uzdravení!

Únorové víkendy patřily v naší hale dívčím halovkám. Ten úvodní i závěrečný obstaraly
turnaje žen. V prvním ženském Joudrs Indoor Cupu se náš mladý tým Akademie utkal
pouze s extraligovými týmy, které sice do naší haly dorazily jen v počtu 3, zato šlo
o špičku: znovuextraligový SaBaT, vicemistr z Eagles a Ledenice v sestavě s českou
nadhazovací jedničkou Verčou Peckovou, takže se bylo věru na co dívat. Právě souboj
našich děvčat s ledenickými turnaj otevřel. Dotáhli jsme jej po velmi dobrém výkonu až
do tie breaku, v něm se však soupeřkám podařil vítězný doběh. I další dva naše duely
ve skupině, přestože jsme je nakonec prohráli, byly z naší strany odehrány velmi
dobře: s Krčí 0:2, s Trojou 1:3. Následný nepříznivý výsledek nedělního semifinále proti
krčským Orlicím byl poznamenán naší zatím nedostatečnou sehraností. Po prohře 0:5
jsme tak nastoupili k poslednímu zápasu, a to k souboji o konečný bronz, který se nám
vydařil skvěle! SaBaT jsme porazili 6:2 a mohli se radovat z pěkného 3. místa. Ve finále
pak Ledenice deklasovaly Eagles 6:0.
Do druhé halovky jsme nasadili hned 2 týmy Akademie, kterým vypomohla děvčata jak
z kadetek starších, tak i z A - týmu žen a také „hostující“ Gabča z Eagles. Protihráčkami
jim byly týmy SaBaTu, PV Praha, Canaries a juniorky Dvora Králové. Úvodní utkání mezi
oběma našimi týmy poznamenala bohužel 2 zranění, zvlášť to Kačky Růžičkové
vypadalo dost ošklivě… Akademickému Áčku se podařil obrat v utkání a těsně zvítězilo
3:2. Béčko pak stejným výsledkem prohrálo i se SaBaTem, ale chuť si spravilo
s Canaries i Pévéčkama, nad jejich síly byl v základní skupině již jen Dvůr. S ním se naše
děvčata utkala ještě jednou, v následném souboji o bronz, a v dlouhém a vyrovnaném
boji mu vrátila porážku a obsadila krásné 3. místo. Áčkařky zaznamenaly ve skupině
podobný průběh s tím rozdílem, že nad SaBaTem, již jistým finalistou, vysoko vyhrály
a tím si rovněž zajistily účast ve finále. Finálový duel s Trojankami už byl mnohem těžší,
museli jsme dotahovat vedení soupeře, který před dohrávkou utkání vedl již 3:0, ale
naštěstí se nám podařilo srovnat a zápas šel do tie breaku. V něm nám soupeř odskočil
opět o tři body, my dokázali odpovědět jen jedním doběhem. Přesto je stříbro pěkným
umístěním, k tomu byla Julča Coufalová vyhlášená nejlepší pálkařkou turnaje.
Gratulujeme!
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Klub
Víte, že máme 4 Joudrs školní kroužky?

Děti z kroužků v ZŠ Glowackého: nahoře
mladší a dole starší, které se již pravidelně
účastní T ballové školní ligy Prahy 8
v kategorii mladší mix a v průběžném
pořadí se pohybují uprostřed startovního
pole.

Již 2 roky fungují v ZŠ Glowackého, Hovorčovické a Mazurské
námi organizované Joudrs kroužky, ve kterých více než 50
kluků i děvčat z 1. - 3. tříd proniká 1x týdně do tajů
softballových základů. Na úvod tréninku hrají vždy různé hry,
oblíbené jsou i štafety či opičí dráhy. V druhé části tréninku
pak trénují základní softballové dovednosti a na závěr zkouší
hrát Bee ball. I když jsou tréninky v porovnání s těmi
klubovými velmi krátké, děti se již mnohému naučily
a tak se v půlce března coby reprezentanti svých škol zúčastní
Bee ballového turnaje v naší nafukovací hale. Zkrátka máme
v kroužcích plno šikovných dětí a věříme, že se jim náš sport
zalíbí natolik, že se mnozí z nich od nového školního roku
stanou členy některého z našich joudrsáckých týmů.

Všichni si vždy rádi zahrají hry jako
Na mrazíka, rybičky-rybičky,
vybíjenou, nebo na babu. Nahoře
děti z kroužku v ZŠ Hovorčovická,
s žíněnkami děti ze ZŠ Mazurská.

Mikro
V červenci pořádáme na Benecku tábor na horách pro děti 5 - 12 let
Po velmi oblíbených příměstských táborech, které pořádáme o letních prázdninách v našem
areálu, se letos premiérově podíváme i „za humna“. A to konkrétně na Benecko, kde
v termínu 17. - 23. července proběhne 1. LETNÍ JOUDRS TÁBOR NA HORÁCH. Chata Barka
v nadmořské výšce 900 m je připravena přivítat všechny děti ve věku 5 - 12 let, které si chtějí
užít výlety i koupání v bazénu u chaty, noční bojovku i honbu za pokladem, besedu s členy
horské služby a hasiči, svezení na koních a plno další zábavy. Cena 3 700 Kč zahrnuje dopravu
autobusem, ubytování a 5x denně stravu včetně možnosti bezlepkové či vegetariánské
kuchyně + pitný režim. Zájemci mohou kontaktovat trenérku Lindu Rychlou na e-mailu:
lindarychla@seznam.cz. Neváhejte, počet míst je omezený! A jednou z táborových vedoucích
bude i bývalá trenérka Mikra, populární Babeta neboli Petra Pravečková .

Co nás čeká?
Březen – dovolí nám počasí vyrazit na konci měsíce už ven?
Ženy A:
Akademie:
Kadetky:
Kadeti:
Žákyně:
T ball:

25. - 26. 3. soustředění, na Joudrs
24. - 28. 3. turnaj, ITA
24. - 28. 3. soustředění, na Joudrs
19. - 20. 3. soustředění, na Joudrs
19. - 20. 3. soustředění, na Joudrs
19. - 20. 3. soustředění, na Joudrs
19. 3. soustředění, na Joudrs

Little League:

Senior + Big: 19. 3. VI. turnaj

Real. tým klubu: 1. 3. školení z pravidel, 20:00 clubhouse
2. 3. školení Atletika, 20:00 clubhouse
20. 3. schůze a valná hromada klubu, 18:00 clubhouse
Všichni:
14. 3. celoklubová brigáda, 15:00 na Joudrs
6. 4. Otevírání sezóny, 18:00, hřiště A na Joudrs
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Žákyně
Naše trojice týmů se probojovala do TOP 4 halovky žákyní!
Díky dostatečnému počtu našich hráček v kategorii žákyní jsme do domácí halovky
mohli nasadit dokonce 3 týmy: starší Orange, mladší a tým složený z hráček starších
a mladších pod názvem starší Navy. Proti nim se postavilo dalších 5 celků z celé ČR.
Bojovalo se ve dvou základních skupinách, když tu svou s přehledem bez prohry
ovládl tým našich mladších, který v sestrovražedném souboji na úvod porazil
spoluhráčky z Navy. V druhé skupině Orange prohrály jediný duel, s favorizovanými
Eagles. Všechny naše týmy se nakonec probojovaly do nedělních bojů o medaile!
V semifinále Navy nestačily na krčské Orlice, zato v dalším zápase o finále mezi
mladšími a Orange se očekával ostrý boj. Mladší vzhledem ke svým výkonům
z předešlého dne vstoupily do duelu velmi namotivovaně, ale možná právě přílišná
očekávání přinesla na jejich pálky velkou nervozitu a v obraně spoustu zbytečných
chyb. Zkušenější Orange postupně navyšovaly své vedení, které si v závěru utkání
pohlídaly a postoupily do finále. Zápas o bronz byl tedy čistě joudrsáckou záležitostí,
ve které Navy zaskočily tým mladších pozornou hrou a k překvapení mnohých, ale
především jejich protihráček, nakonec zvítězily a odnesly si z turnaje nečekané
3. místo. Ve finále pak Eagles potvrdily svou herní dominanci na turnaji, nedaly našim
děvčatům žádnou šanci překvapit a po zásluze si z Bohnic odvezly trofej pro vítěze.
Naše týmy však nemusí smutnit, protože ani největší optimista by před turnajem
nepočítal s tím, že se všechny umístí v turnajové TOP 4, což je hodně slušný výsledek
svědčící o dobré práci děvčat během zimní přípravy. Především však potěšila pro nás
příznivá konfrontace s extraligovými týmy SaBaTu a Storms. Pravda, venku se nebude
hrát ze stativu, ale z nadhozu, což však naopak může být naše další plus . Nele
Janáčkové samozřejmě gratulujeme k titulu nejužitečnější hráčky turnaje i milé ceně
od firmy play-ball.cz!

Nahoře stříbrné žákyně starší Orange
s nejužitečnější hráčkou turnaje Nelou (s cenou)
a týmy žákyní mladších a žákyní starších Navy
(dole) měly věru mít důvod k radosti! Stříbro,
bronz a 4. místo před turnajem nečekal ani
největší optimista.

Kadetky
Bronz a 4. místo z domácí halovky

Kadetky mladší (nahoře) vybojovaly v jarním
počasí na své halovce bronz, kadetky starší
(dole) 4. místo.

Halového turnaje kadetek, který se hrál z nadhozu, se kromě obou našich týmů
zúčastnily už jen pražské celky Eagles, Tempa a Storms. Základní skupina se tak odehrála
systémem každý s každým a v úvodním duelu se proti sobě postavila obě naše družstva.
Tým kadetek mladších od začátku celý zápas kontroloval a postupně navyšoval vedení
až na konečných 10:0. Jejich starší spoluhráčky pak svůj herní projev zlepšily, v dalším
utkání porazily řepské Storms a s oběma extraligovými soupeři i přes prohry předvedly
velmi slušné výkony. To mladší děvčata svůj dobře rozehraný duel s krčskými Orlicemi
ztratila až v samotném závěru, pak si ale bez problémů poradila s týmem z Řep a ve
svém posledním utkání skupiny se mohutným finišem snažila zvrátit vedení Tempa, což
se jim však nakonec bohužel nepodařilo (3:4). I tak se však probojovala do zápasů
o medaile a k utkání o postup do finále nastoupila proti Eagles hned v následujícím
souboji. Zápas, jehož průběh dirigovaly především nadhazovačky, byl napínavý až do
konce. My jsme po jediném zaváhání v obraně umožnili soupeři jediný bod, bohužel
sami jsme nedokázali skórovat, i když jsme několikrát měli běžce na 3. metě. Zradily nás
především odpaly z tossu. Těsné vítězství už Orlice dokázaly udržet. Náš tým se přesto
nakonec mohl radovat, protože si vybojoval velmi pěkné bronzové umístění. Před ním
skončily jen extraligisti: Tempo, které ve finále porazilo těsně Eagles 1:0. Starší kadetky
pak jasnou výhrou nad Storms skončily hned v závěsu za mladšími na čtvrté příčce a oba
naše týmy ukázaly slušnou připravenost do venkovní sezóny, kde budou bojovat
o návrat Joudrs k extraligové elitě.
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Žáci
Za košík s vitamíny jsme si z turnaje Hladových hrochů přivezli bronz 
Poslední únorový víkend měli naši žáci zápasově napilno. V sobotu absolvovali
jednodenní halový turnaj HH Cup Mix U13 pořádaný Hladovými hrochy ze Sezimova
Ústí v tenisové hale v Táboře. Naše 2 týmy se utkaly s 6 protivníky, kteří všichni mají
ve znaku zvíře: 2x Pigs Trhové Sviny, 2x Hroši za Havl. Brodu, Hladoví hroši a Žraloci
z Ledenic. V dopolední zelené skupině jsme nejdříve deklasovali domácí tým vysoko
17:0. K našemu vítězství jistě přispěl i náš předzápasový dárek soupeři v podobě
typické hroší stravy: seno, jablka, zelí a mrkev, kterým jsme otupili jeho hlad po
vítězství . Pak jsme si pohlídali výhru nad Trhovými Sviny, ale v posledním utkání
jsme smolně podlehli extraligovým přeborníkům z Havl. Brodu a čekali tak, kterého
soupeře nám odpolední oranžová skupina přidělí do konečného souboje o bronz.
Naši oranžoví s mnoha nováčky v sestavě na úvod překvapivě zdolali
havlíčkobrodskou zálohu. Ještě větší překvapení a nadšení pak vzbudili v našich
trenérech výhrou nad Pigs, čímž jsme si zajistili boj o medaile. Že to nakonec bude
bratrovražedný duel „upřesnila“ až závěrečná prohra ze skupiny, kdy jsme nestačili
na dravé Žraloky. Joudrsácké zápolení pro sebe nakonec rozhodli zelení, ale
potěšitelné je, že jsme si z Žižkova města odvezli krásný dvojblok našich týmů
v podobě 3. a 4. místa. Hned následující den jsme měli na Kotlářce odehrát přátelský
miniturnaj, ale protože Radotín bez omluvy nedorazil, sehráli jsme s domácí
Kotlářkou dva delší zápasy. Oba soupeři nastoupili především s nováčky, a tak nebylo
vůbec důležité, jak obě utkání dopadla výsledkově, podstatné bylo, že hráči obou
týmů nasbírali další herní zkušenosti. A vo tom to je!

Zelení a oranžoví se za dohledu fandících rodičů
slili po turnaji zase v jednolitou joudsáckou
modrou. A ta je, jak víme, dobrá!

Kadeti mladší
Přátelák se Spectrem se nesl ve velmi družné atmosféře

Že by se rodila nová generace dobré spolupráce mezi oběma
kluby? Ta má u dospělých nedávný dobrý příklad (mistrovští
muži Spektra kaučovaní naším předsedou Tomášem Kusým).

Náš tým, který je vlastně složen věkově ze žáků a bude se ve venkovní sezóně
soustřeďovat především na žákovskou extraligu, si na závěr února naplánoval
soustředění. To okořenil přátelským dvojzápasem s týmem Spectra. Soupeř
přijel oproti předchozímu roku notně omlazen a tak jsme mu v kamarádské
atmosféře mohli oplatit roli učitele. Byl to totiž právě tým z Černého Mostu,
který před 4 lety „vyučoval“ náš nově založený žákovský tým při našich
prvních přátelských zápasech. Tehdy ani teď nešlo o výsledek, kluci si během
zápasu vyzkoušeli herní situace a hlavně si po dlouhé době odpálili na cizí
nadhoz. Jestli jim půjdou odpaly v extralize stejně dobře jako při tomto
utkání, pak můžeme směle vykročit do venkovní sezóny!

Klub
Pozvánka na Joudrs bazar
V úterý 15. března se od 18:30 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 T ball starší), která bazar organizuje. Těšíme se na
vaši návštěvu .

