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BŘEZEN 

Karty pro klub zdarma jako 
sponzorský dar vyrobil 
Richard Pohl a jeho firma 
WinShop software. Moc díky! 

Letošní plakát A – týmu žen získáte 
zdarma na slavnostním otevírání sezóny 
ve středu 2.4.2014  a můžete si jej nechat 
od všech hráček rovnou i podepsat. Na 
programu je totiž i autogramiáda! 

Joudrs Indoor Cup W3 

Jak nejlépe zakončit zimní přípravu? Turnajovým zlatem! 

 
Děvčata z B - týmu žen zakončila svou výbornou zimní část sezóny nečekaným vítězstvím na 
poslední halovce, a to v konkurenci 12 týmů včetně německých Hamburg Knights. Na úvod 
jsme sice jednou prohráli v základní skupině právě s Němkami, ale už před tím jsme si 
hladce poradili s juniorkami Sabatu a postoupili tak do čtvrtfinálové skupiny. Zde jsme 
nejprve vysoko pokořili juniorky Eagles a pak sehráli dramatický souboj s extraligovým 
SaBaTem, který jsme prohráli o jediný bod až v tie breaku. Díky nedělní výhře 10:0 nad MFF 
jsme postoupili do semifinále, ve kterém jsme po napínavém průběhu zdolali Radotín. V boji  
o zlato nás očekával opět duel s Němkami. Odplata se nám ale vydařila dokonale a po 
těsném vítězství 3:2 přebíráme zlatý tác, Jana Furková je navíc vyhlášena nejlepší pálkařkou 
turnaje. Je potřeba také zmínit konečné velmi slušné 7. místo týmu našich juniorek, které na 
turnaji předvedly pěkné výkony a nezalekly se ani extraligových protihráček. 

B - tým žen se zlepšuje turnaj od 
turnaje. Přispívá k tomu jistě  
i pohoda v týmu, patrná i na této 
fotografii . 

Ženy A 

 
Turnaj v italském Bollate překazilo počasí 
Jako každý rok, i letos jsme vyrazili do Itálie na tradiční turnaj v Bollate. Tým doplněný  
o hráčky Béčka a kadetek se na venkovní softball moc těšil, ale veškeré plány překazilo 
počasí. Po pátečním hodně brzkém vstávání a půldenním cestování s odbočkou přes 
Švýcarsko jsme do prvního zápasu vstoupili takřka ihned po dojezdu. Díky změně rozpisu 
turnaje se z původně přátelského utkání s  týmem pořadatele stal „ostrý“ zápas, který 
jsme bohužel i přes naši slušnou hru nakonec prohráli. V sobotu jsme si však už na své 
konto připsali 2 výhry nad italskými družstvy: La Loggii jsme přehráli dobrým výkonem na 
pálce, Rescaldinu jsme pak rozstříleli poměrem 11:0. I další souboj se silným Caronnem 
jsme toužili vyhrát, ale nepřestávající déšť byl proti a tak to už zůstalo až do neděle. 
Turnaj se nedohrál a my se tak nemohli utkat s českou reprezentací, která zde také ladila 
formu a i přesto, že rovněž jednou prohrála, se nakonec stala vítězem turnaje. My 
skončili na výsledném 4. místě, důležitější však byly naše předvedené výkony i radost ze 
hry. Už se nemůžeme dočkat domácí sezóny! 

Aktualita 
Slevový program pro členy klubu a jejich rodinné příslušníky 
Klub připravil pro své členy i jejich rodinné příslušníky od března další novinku, Slevový program  
SK Joudrs Praha. Projekt sdružuje smluvní partnery klubu (firmy, obchodníky, podnikatele), kteří 
poskytují držitelům Karty člena SK Joudrs Praha slevu na své produkty, zboží a služby. Příslušnou 
slevu získáte při předložení Karty při nákupu. Karta je přenosná (může ji využívat kdokoli z rodinných 
příslušníků člena klubu), opatřená registračním číslem a její platnost není časově omezená. 
Distribuce karet mezi členy (včetně týmů Micro) započala v polovině března; jestli jste ji dosud 
neobdrželi, nebojte se o ni u svých trenérů přihlásit! Aktuální seznam partnerů včetně výše 
poskytovaných slev bude členům klubu zasílán vždy spolu s  Buletinem. Zároveň jej naleznete na 
webu klubu v sekci Partneři/Slevový program. Věříme, že počet partnerů bude narůstat. Budete-li 
mít tip na nového partnera, který by měl zájem do Slevového programu vstoupit, můžete jej spolu 
s kontakty na odpovědnou osobu partnera zaslat manažerovi projektu Petru Pospěchovi na e-mail: 
petr.pospech@joudrs.cz.  Doufáme, že tuto novou službu od klubu uvítáte a především, že ji budete 
hojně využívat. Pomůžete tím nejen sobě a Vaší peněžence, ale také klubu v dalším zvyšování jeho 
image a povědomí o něm. Tak nezapomeňte: nakupujte výhodně u našich partnerů! 
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Bronzový tým Joudrs A. 
Nejužitečnější hráčka turnaje 
Míša Jakešová je druhá zprava 
(s kšiltovkou). 

Soupiska týmu mužů: 
bratři Tomáš a Aleš „Albi“ 
Kusí, Tom Jonke, Dan 
Tobola, Kuba Stařík, Honza 
„Krtek“ Knotek a Jirka 
Jordán (bývalí hráči), Tonda 
Chaloupka, Pepa Šulc, 
Zdeněk Mach, Ondra 
Stroner, Jirka Hudík, David 
Brdek, Radek Šmejkal, 
Honza Beneš a Slávek 
Novotný (dříve nehráči). 

Muži (A) 
Kdysi nepředstavitelné se stalo skutečností: v Joudrs vznikl tým mužů! 
Je tvořen převážně trenéry našich týmů, z nichž mnozí z nich (přesně 9 z celkového počtu 16 hráčů na 
soupisce) nikdy softball nehráli, natožpak s „ostrými“ tvrdými 12´´ míči. Většina z nich už jsou tátové od 
rodin a někteří na atletickou postavu již jen vzpomínají. O to víc si zaslouží uznání a obdiv za to, jak 
poctivě a zodpovědně přistoupili k tvrdé tréninkové přípravě pod taktovkou hrajícího trenéra, kapitána 
týmu a zároveň svého 1. nadhazovače, Tomáše Kusého, který svým spoluhráčům v přípravě nic 
nedaruje. Ale sám se také nešetří a snaží se dostat do své (kdysi skvělé) formy. Zahřívací zápasy má již 
tým za sebou, a nečekaně úspěšně. Ve své předpremiéře zdolali naši chlapi v utkání hraném ještě v hale 
a flexákem překvapivě tým Mistrálu i díky tvrdému odpalu Tondy Chaloupky, který tak stáhl 2 body  
a stal se hrdinou (nejen svého) prvního zápasu v životě. Vítězství pak v tie breaku zařídil rychlonohý 
Slávek Novotný doběhem na 2 passed bally. Nutno dodat, že k výhře hodně pomohla levá „boží“ ruka 
pana předsedy, který v utkání vyautoval 18 pálkařů! První tvrdou prověrkou však bude úvodní duel 
našeho nového týmu, který na domácím hřišti vstoupí do bojů 2. třídy Pražského přeboru ve čtvrtek 
17.4. od 20:00. Pro diváky je navíc připravena řada překvapení. To si přece nenecháte ujít! 

Iva Janoušková dala 
dohromady tým, který by 
se neztratil ani v 2. lize.  

Co nás čeká? 
Duben – venkovní sezóna se rozjíždí naplno, na Joudrs se bude hrát každý víkend, tak přijďte fandit! 
Ženy A: 4. - 6. 4. turnaj v Enschede, Holandsko   Juniorky: 4. - 6. 4. Joudrs Cup W, na Joudrs 
    12. - 13. 4. Pohár ČSA, 1. turnaj, na Joudrs    26. - 27. 4. EL 1. kolo, na Krči 
    19. 4. EL, na Joudrs (vs. Ledenice)    Junioři:    5. - 6. 4. EL 1. kolo, v Pardubicích   
 20. 4. EL, na Joudrs (vs. Eagles)    Kadetky:12. - 13. 4. kvalifikace do EL, na SaBaTu 
 Ženy B: 4. - 6. 4. Joudrs Cup W, na Joudrs       18. - 20. 4. Krčanda PONY League, na Krči 
   19. 4. II. liga, na SaBaTu     Kadeti:  12. - 13. 4. kvalifikace do EL, Kostelec n. Orlicí 
   20. 4. II. liga, na Tempu        26. - 27. 4. 1. kolo EL, II. liga 
Ženy C:   4. - 6. 4. Joudrs Cup W, na Joudrs    Žáci:   19. - 20. 4. kvalifikace do EL, na Joudrs 
Muži:  17. 4. premiérový zápas 2. tř. Pražs. přeboru, na Joudrs Žákyně: 26. - 27. 4. Joudrs Cup 13, EL 1. kolo, na Joudrs 
Slowpitchová liga: 25. 4. VI. kolo, na Joudrs    T - ball:  12. 4. II. liga, 1. kolo, v Chomutově  
     Všichni:  2. 4. Season opening, slavnostní otevírání venkovní sezóny        

 

Joudrs Indoor Cup 10 MIX (4) 
I na poslední T ballové halovce jsme se probojovali na stupně vítězů 

 

Oba naše týmy, Joudrs 1 a Joudrs A, se na svém posledním halovém turnaji končící zimní sezóny 
postavily proti 6 soupeřům. Po zápasech ve skupinách se vedlo tentokrát lépe týmu Joudrs A, 
který se ve své skupině umístil druhý a dostal tak šanci hrát o bronzový pohár. Joudrs 1 ve své 
skupině skončili na 4. místě a mohli tak hrát pouze o konečné sedmé místo. Joudrs A po 
urputném boji výsledné 3. místo vyválčili a zakončili tak úspěšnou sezónu na stupních vítězů.   
I jejich spoluhráči z Joudrs 1 byli ve svém posledním halovém zápase úspěšní a vybojovali 
v celkovém pořadí 7. místo. Již tradičně se rozdávaly krásné ceny od partnera turnaje firmy Play-
ball.cz pro nejužitečnějšího hráče a hráčku. Obdrželi je Jáchym Pechlát z Eagles a naše Míša 
Jakešová z týmu Joudrs A. Oběma oceněným i všem zúčastněným hráčkám a hráčům se dostalo 
velkého potlesku od početného zástupu diváků z řad rodičů, přátel a příbuzných, kteří na všech 
našich turnajích vytvořili dětem báječnou kulisu. Ke gratulacím se rádi připojujeme! 

 

Ženy C 

 
I mezi ženami vznikl nový tým 

 
I když nový až tak úplně není. Tvoří jej z části hráčky, které ještě loni nastupovaly za Béčko, ale časové 
zaneprázdnění jim už nedovoluje plnou zápasovou zátěž. A pak se v týmu objeví tváře, které jsme (někdy  
i léta) na hřišti neviděli, ale na softball nezanevřely a chtějí si jej občas „čutnout“ jen tak pro radost. Řada 
z nich hrála i ženskou extraligu. Tým bude nastupovat ve 3. lize žen, což obnáší 5 víkendových turnajů, ale 
ještě před nimi je uvidíme na domácím hřišti hned první dubnový víkend na Joudrs Cupu W. Tým se zatím 
stále tvoří a jistě se najdou i další bývalé hráčky, které by si rády zahrály „jen tak“. Pak stačí, když budou 
kontaktovat Ivu Janouškovou na e-mail: pusinka.zde@seznam.cz. Tak neváhejte a pište! 
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