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Ženské áčko má za sebou premiéru na 
halovém turnaji v Rotterdamu 

Soustředění na 
Hluboké pro Muže A Junioři na halovém 

turnaji U20 sbírali 
zkušenosti

První zápasy, které letos ochutnaly ženy A byly na halovém turnaji
v Holandsku. Za ženské áčko si připsaly první starty i některé
Juniorky a Kadetky. Holky vyhrály základní skupinu a celkově si z
turnaje odváží bilanci 3 výher, 1 remízy a 1 prohry. Koučové
vyjádřili spokojenost s předvedenou hrou.

Muži se již podruhé rozhodli
v zimě zpestřit zimní
soustředění výjezdem do
ParkHotelu Hluboká. Opět
nás zde čekal luxus, dřina a
zábava. Všeho jsme si dopřáli
plnými doušky. Nechyběla ani
dvoufázová kondiční příprava
v posilovně ani klasický
turnaj v bowlingu, který
tentokráte vyhrál na celé čáře
Matěj Knetl. Po večerech
jsme hráli Vorvyho oblíbené
společenské hry.

V 8 hodin ráno, v Praze 8
Bohnice, za venkovní
teploty -8°C, začíná v
nafukovací hale Joudrs
Svoboda park Praha turnaj
pro 8 týmů s hráči do 20 let.
Tak si užili svůj první turnaj
Junioři. Mimořádně skvěle
obsazený turnaj zakončili na
6. místě.

Ženy B se soustředily 
ve Velké Úpě
Soustředění zahájeno obsáhlou 
týmovou poradou a plánováním cílů a 
společných hodnot.  Kondici holky 
zahájily hned druhý den ráno 
několika-kilometrovým běžkařským 
výběhem. Soustředění zakončily 
týmovými hrami, kde nechyběla ani 
přehlídka nej sněhuláků… Lyžím zdar
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Kadetky starší třetí a Kadetky mladší 
páté na Memoriálu Lucky Ryšavé

Dva halové turnaje pro Kadety 
starší

Žáci mladší v Liščím doupěti

V Trutnově se uskutečnil další ročník Trutnovského draka, na
kterém startovaly oba naše týmy kadetek. Holkám se
nevyhnuly dramatické situace, ba ani zranění. Jak dopadly je
jasné z nadpisu, z článku holek dále vyplívá, že si vše užily a
ještě si i dobře zahrály.

Kadeti mladší absolvovali hned dva halové turnaje
první ve své kategorii v U16, který vyhráli po právu
dokonce i nad svými staršími kolegy a na druhém v
kategorii U20 sbírali zkušenosti. Na U16 se objevili i
Kadeti mladší. Podle slov trenérů byla nejdůležitější
příprava, vyzkoušet si, co tuto sezónu očekávat a to
nejdůležitější - utužení přátelských vztahů….

To není název nového filmu, ale účast našich
žáků na halovém turnaji na Tempu. Žáky mladší
doplnilo i pár Žáků starších. Nevěděli jsme
přesně, co od týmů soupeřů můžeme čekat,
nicméně se nám cíle podařilo splnit, navíc kluci
si s oběma týmy poradili a porazili je. V obou
zápasech byly vidět pěkné zákroky i odpaly na
obou stranách a kluci tento turnaj vyhráli. Kluci
a jejich trenéři si vedli skvěle a v konkurenci
další pražských týmů turnaj vyhráli.
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Coachball: V zimě dvakrát; jednou pro nové, jednou pro staré

Coachball, tedy děti ročníků 2009 a 2010, měl pro zimu naplánované dva turnaje ze stativu.
První - prosincový turnaj byl věnován především nováčkům, kteří byli rovnoměrně rozděleni
mezi zkušenější kolegy. Ti jim tak mohli v zápasech radit a podpořit celek vlastními výkony.
Mnozí odehráli své premiérové zápasy v životě a poprvé si vyzkoušeli, co ten softball vlastně
obnáší.
Druhý turnaj se konal hned po Novém roce. Přivítat rok 2019 softballem přijeli kromě našich
dvou týmů také Eagles, Storms, Blesk Jablonec a Žraloci Ledenice. Tentokrát dostali služebně
starší hráči šanci zazářit a nováčci se museli poprat nejen se soupeřem, ale i se svým zatím
nezmáknutým know-how.

Co nás čeká v zimní sezóně?

Mistrovství 
světa 
v softballe 
poprvé 
v Evropě
16. mistrovství
světa v softballe
mužů se poprvé
v historii odehraje
na evropském
kontinentu,
konkrétně
13. - 23. 6. 2019

Pro softballový klub Joudrs Praha, který získal
pořadatelství v Praze, je velikou ctí hostit 16
národních týmů z celého světa. Jak úvodní zápas, tak i
finále celého šampionátu se odehrají ve Svoboda
parku v areálu ZŠ Dolákova.


