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Podzim 

Ženy A 

Po skvělé základní části se semifinále nepovedlo 

Ženy A se letos po 15-ti letech neprobojovaly do finále. Po dobře odehrané 

sezóně, kterou holky zakončily na prvním místě, si do semifinále vybraly tým 

z moravských Kunovic. Velmi napínavé zápasy plné zvratů mohli diváci vidět jak 

ve Svoboda parku, tak i na kunovské Mlatěvni rozhodly o tom, že do finále 

postoupí moravský klub. O třetí místo si holky zahrály s Eagles. První zápas na 

půdě hostů holky prohrály, doma si v prvním zápase s Eagles poradily, ve 

druhém už bohužel ne. Ženy tak zakončily svůj rok na 4. místě, tým je však mladý 

a nové tváře se teprve chtějí sehrát, tak hodně štěstí v příštím roce… 
 

 

    

 

 
 

  

Klub 

Muži A 

Extraliga ještě rok počká 

Muži měli letos za cíl play-off, což se jim povedlo a jako bonus chtěli proniknout do 

extraligy. Tato meta se zdála být dosažitelná, zvláště když nás pak přijel podpořit Julian 

Fernandéz, argentinský nadhazovač, který působil na ISC a zahrál si i na Mistrovství světa 

juniorů. Za soupeře nám byli kluci z Locos Břeclav, který mají silný tým plný juniorských 

reprezentantů, ten ještě podpořil extraligový nadhazovač Vojta Buchner z Mostu. Série 

byla velmi vyrovnaná a všichni kdo viděli zápasy mužů, se shodli, že úroveň byla skvělá, 

zápasy končily tie-breaky, nebo otočením v poslední směně. Radostnější po sérii byla 

nakonec Břeclav, která se po výhře ve finále raduje z postupu do extraligy.    

 

 

 
 
 
 
  
 

Intercontinental Cup se povedl, děkujeme všem ! 

 

Intercontinetal Cup, který se v našem areálu konal na konci Srpna, se velmi povedl a celé vedení 

klubu chce poděkovat všem, kteří na hranici svých možností umožnili fungování tohoto 

náročného turnaje.  

Tribuna už stojí a nyní se dodělávají vnitřní úpravy a sociální zařízení. V tichosti se rozjela etapa číslo dvě, která obnáší stavbu dvoupatrového 

domu se zázemím pro týmy. Dokončení odhadujeme koncem října či v listopadu. 

 
Druhá etepa stavby se rozjela 
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K adeti starší a mladší 

Mezidivizní turnaj ve znamení Joudrs    

          Oba naše kadetské týmy se zúčastnily mezidivizního turnaje ve snaze dostat se příští rok 

do extraligy. Kvalita a šikovnost obou týmů se projevila a oba týmy se potkaly ve finále. 

Znamená to, že kadetská extraliga je zpět. Na MČR pak výběr obou týmů uhrál ve velké 

konkurenci 5. místo. Kluci ze starších kadetů se příští rok přesunou do Juniorů a mladší 

tedy budou hájit Joudrs barvy v extralize   

 

 
  
. 

Juniorky 

Juniorkám se podařilo uhrát play-out     

 Holky se po základní části ocitly na místě určeném k souboji o play-

out, tedy o to, kdo sestoupí z Extraligy. Holky se s rivalkami z Troji 

popraly úspěšně a mohou se tedy radovat s udržení extraligy.  
 

  

  

 

 

Kadetky starší a mladší 

I kadetky jsou v extralize navíc vezou stříbro z MČR 

     

 

Mezidivizní turnaj dopadl dobře i pro kadetky, 

které postoupily do extraligy. Napínavé finále 

rozhodl dokonce homerun, který obrátil vývoj 

utkání. Holky se tak po roce opět ukáží 

v extralize. Na MČR pak holky zaskočily 

extraligové týmy a ve finále si střihly opakování 

mezidivize a vyzvaly Beavers Chomutov. Holky 

z Chomutova nakonec vyhrály, ale i tak naše 

kadetky splnily všechny své sezónní cíle. 

Gratulujeme! 

 

   

Oba naše týmy se ukázaly v jednom z dílů 1 proti všem, kterou 

vysílá TV Prima. Holky představily skvěle klub i sport jako takový. 

Podívejte se sami… 

 

 
 

 

 

Junioři 

Open MČR Juniorů nedopadlo podle představ 

Jako poslední na své MČR odcestoval tým Juniorů, složený z části Mužů A, 

Kadetů Starších a jednoho kadeta mladšího. Za cíl jsme s dali postup do finále, 

ten se nám rozpustil hned po prvním zápase, kdy jsme nedokázali přestřílet 

Hrochy a prohráli 6:5. Prohra se Sezimem a Břeclaví podtrhla bídnou účast. 

Chuť jsme si trochu spravili až posledním zápasem s budoucími finalisty 

z Ledenic. Kterým jsme nandali 20:9. I tak jsme skončili bohužel poslední. 

Kadetky reprezentovaly Joudrs v show na TV Prima 

https://prima.iprima.cz/1-proti-vsem/29092018


  

strana 3 
 

Žákyně starší 

Žákyně opět mistryněmi ČR 

          .     . 
 
Nejmladší složka dívčí větve si opět po roce připsala 

titul mistryně ČR. Holky zvládly finálový turnaj 

systémem start > cíl, kdy neprohrály žádné utkání a titul 

tak po právu obhájily. Individuální ceny si odnesla 

Rebeca Wenclová za nejlepší pálkařku a nejužitečnější 

hráčka celého turnaje Amálie Chaloupková. 

  

Žáci na MČR v Havlíčkově Brodě sbírali zkušenosti do 

dalších let. Turnaj zakončili na 8. místě, ale nabrané 

zkušenosti zúročí v příštích letech. 

  
.  

Nábory a kroužky v plném proudu 

 

  

      

 

Žáci se na konci Září zúčastnili “Open MČR 

CoachBall 2018” a ze 12-ti týmů se nakonec 

radovali z prvního místo. Po ospalém začátku se 

kluci postupně vyhecovali a celý turnaj vyhráli. 

Gratulujeme mladým nadějím. 
 
 
 

Žáci 
Na MČR sbírání zkušeností 

Žáci U11 

Zlatí coachballisté  

V září se rozjeli náborové akce a školní kroužky, Joudrs se postupně zúčastnilo - Náborové akce: Centrum Krakov - Zpátky do školy, Kdo si 

hraje nezlobí, Babí léto, Týden ukázkových tréninků, Bee ball day. 
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   Joudrs slowpitchová liga 

          .     . 

5. ročník Joudrs Slowpitchové ligy je u konce, konečné 

pořadí se dozvíte z tabulky. Děkujeme všem týmům, 

které se zúčastnily a hlavně Hance Vlčkové, která celou 

tuto ligy organizovala. Všem přejeme hezké 

slowpitchové volno, příští ročník již v listopadu. 

Předkolo nás čeká již 19.10.! 

  

 

  
.  

V sobotu 8. 9. se ve Svoboda parku na hřištích Joudrs odehrál turnaj pro 

veřejnost v softballu - Slowpitch, který je v ramci projektu Městské části 

Praha 8 - SPORTUJE CELÁ PRAHA 8. Do turnaje se přihlásilo 8 týmu a pár 

jednotlivců a byl to opravdu krásný turnaj se skvělou atmosférou. Od 9 

hod. se hrálo ve dvou základních skupinách systémem každý s každým, a 

pak následovaly semifinálové boje. Celkem se odehrálo 18 úžasných a 

napínavých zápasů. A jak to dopadlo?  

Po napínavém finále 1. místo patří týmu 42 CREW, 2. místo získává 

KARLÍNSKÝ GANG a na 3. místě se umístil tým FREGATA. Gratulujeme. 

 

 

      

 
 
 

  

 

 

Sportuje celá Praha 8 

 

 

Co nás čeká? 

25.10.  Celoklubová Brigáda a večerní posezení 

4.11.  Stavění nafukovací haly 

9. - 11. 11. Výjezdní zasedání realizačního týmu 

8. 12.  Společenský večer 

 

 

 


