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Pozvánka na klubovou exhibici
O svátku 8. května se uskuteční tradiční klubová exhibice. Po celý
den budou v našem areálu k vidění vzájemné zápasy všech našich
týmů. Nebudou chybět samozřejmě ani extra- a 2. ligové dvojzápasy
Áčka a Béčka žen. V exhibičním utkání se utkají žákyně s výběrem
Czech stars, který bude Česko v létě reprezentovat na neoficiálním
ME (EMRYT). K tradičně nejsledovanějším bude jistě patřit zápas
rodičů. Takže rodiče, chcete-li si soft vyzkoušet na vlastní kůži,
přijďte si zahrát! Stačí se dostavit hodinku před začátkem zápasu
pod přístřešek u bývalého bufetu na hřišti A, kde proběhne rozdělení
do týmů. Softové vybavení bude k dispozici, takže vám stačí jen
sportovní oděv a chuť si zahrát. Těšíme se na vás!

Kadetky

Vyhráli jsme historicky první kvalifikační turnaj o extraligu

Nejlepší nadhazovačkou turnaje
byla vyhlášena naše Míša Poláková.

Podmínky až na hranici hratelnosti: velká zima, chlad a místy déšť. Počet kandidátů na
extraligu se i díky těžkým klimatickým podmínkám smrskl téměř o polovinu, na 8 týmů. Ty
se utkaly na Joudrs Cupu 16 v novém systému kadetské soutěže o 5 postupových míst.
Hřiště pro první joudrsácký venkovní turnaj byla i přes nepřízeň počasí připravena,
organizace fungovala tradičně skvěle. Skvěle zahrála i naše děvčata, když s přehledem
porazila všechny týmy ve skupině: SaBaT, Ostravskou univerzitu i překvapení turnaje
z Ledenic. Ty se totiž postaraly o šok pro Eagles, když je vyřadily z účasti v letošní nejvyšší
soutěži a poslaly je do 2. ligy. To my jsme chtěli ukázat naši výbornou formu i ve finále proti
soupeři nejsilnějšímu, Dvoru. Bohužel k duelu nedošlo, soupeř se raději odjel ohřát domů
a my tak získali zlato bez boje. Ale ke vzájemné konfrontaci dojde letos ještě mnohokrát,
turnaje extraligy o 5 účastnících se totiž hrají systémem každý s každým.

Žákyně

Sezóna začala senzačním zlatem z domácího Joudrs Cupu 13
Na 1. kolo extraligy dorazila i ruská Moskovia a hlavně "naše" Italky ze Sala Baganzy,
i s rodiči. Právě se Salou naše Áčko turnaj začalo, bohužel na jejich příliš rychlou
nadhazovačku jsme nedokázali pálit. Ale až do závěru jsme drželi krok, teprve pak se
zápas zlomil. Přesto se nám podařilo probít se ve vyhecovaném zápase s Trutnovem
do semifinále. A to jsme prohrávali už 0:3. pak jsme však zabrali a nakonec rozhodli
v tie breaku. V podobném duchu proběhl i další duel, tentokrát s "nepřemožitelným"
Dvorem, favoritem posledních let. Koncert nadhazovaček na obou stranách rozhodla
jediná chyba soupeřovy obrany a my byli ve finále. Tam jsme za úžasné atmosféry
zaplněných tribun vrátili Italkám úvodní prohru i s úroky a právem získali zlaté medaile.
Pája Kubešová byla navíc vyhlášena nejlepší pálkařkou. A samozřejmě jsme po celý
dlouhý víkend prohlubovali naši italsko-českou družbu a už teď se těšíme do Itálie.

Chcete získat zdarma vstupenku na
ME 2013? Zúčastněte se
doprovodných akcí k šampionátu!

Na zlatu si nepochutnáš, ale můžeš
si ho pořádně vychutnat.

Juniorky

Na úvod nové soutěže skvělé stříbro!
Nová soutěž, Extraliga juniorek určená pro hráčky do 22 let, má za sebou své první kolo. Do
krčského areálu se sjelo 10 týmů (Wroclaw kvůli požáru svého autobusu nedorazila). Ten
náš bude letos tvořen kadetkami Joudrs a Dvora Králové. Většina z hráček tvoří základ
reprezentace kadetek, která se i tímto způsobem připravuje na letní ME v Ostravě. I když
v extralize juniorek patříme k nejmladším (většina je roč. 1998), herně jsme se rozhodně
neztratili. Ve skupině jsme jasně porazili domácí Eagles i ostravské Arrows, zápas
s Technikou Brno byl ukončen pro silný déšť za stavu 14:2. Pro nás. Pouze poslední zápas
ve skupině s Kotlářkou byl vyrovnaný. Na soupeřovy 3 body jsme naštěstí dokázali
odpovědět našimi 5 a tím jsme vyhráli svou skupinu a postoupili díky systému turnaje přímo
do finále. Zde jsme narazili na silný celek Kunovic a i přes veškerou snahu nás zkušené
soupeřky přestřílely. Přesto je 2. místo výborným vstupem do silně obsazené soutěže.

JouDvůr, neboli výběr kadetek pod
hlavičkou Joudrs v extralize juniorek.

Krátce

Týmy kadetů, žáků i T ballu premiérově na venkovních turnajích

Vzkaz pro tým kadetů: Soupeřů se
nelekejme, na množství jejich strajků
nehleďme!

Kadeti: na kvalifikačním turnaji o extraligu v Kostelci n.O. jsme bojovali s cílem urvat
alespoň nějaké vítězství. Utkání rozhodoval především nadhoz. Ten náš se ani při největší
vůli po pár měsících tréninku bohužel nemohl rovnat zkušenějším soupeřům. Přesto jsme
předvedli i velmi slušné výkony, které jsou příslibem do další sezóny, byť zkušenosti
budeme letos sbírat až ve III. lize.
Žáci: platí pro nás totéž co u starších spoluhráčů - kadetů. Kvalifikace o extraligu v Havl.
Brodě bylo především prvním setkáním s jinými týmy, okoukáváním a tvořením party, která
se bude dál stmelovat ve II. lize. Poděkování zaslouží kouč B týmu žen Eva "Erik"
Rychtaříková a její doprovod, kteří turnaj s kluky absolvovali.
T ball: úvodní turnaj II. ligy přinesl vzájemný souboj našich týmů (vyhrálo Béčko) a první
body do ligové tabulky. Neskončili jsme poslední a to je dobrá motivace do dalších bojů.

Co nás čeká?

Květen – venkovní sezóna se rozjede naplno
A - tým: 4. 5. EL, na Joudrs (vs. Eagles), 5. 5. EL, na Kladně
Juniorky: 18. - 19. 5. EL 2. kolo, Ledenice
8. 5. EL, na Joudrs (vs. SaBaT)
18. 5. EL. na Joudrs (vs. Čechie), 19. 5. EL, na Joudrs (vs. Storms) Kadeti: 4. - 5. 5. III. liga, 1. kolo, Ostrava
28. 5. EL, na SaBaTu
25. - 26. 5. III. liga 2. kolo, Kunovice
B - tým: 4. 5. II. liga, v Radotíně, 5. 5. II. liga, na Joudrs (vs. Eagles B)
8. 5. II. liga, na Joudrs (vs. Trutnov)
Žáci:
11. - 12. 5. II. liga 1. kolo, Most
18. 5. II. liga, na Tempu, 19. 5. II. liga, v Ostravě
Žákyně: 11. - 12. 5. EL 2. kolo, na Werichu (Storms)
Kadetky: 4. - 5. 5. EL, 1. kolo, na Werichu (Storms)
18. - 19. 5. EL, 2. kolo, v Ostravě
T ball: 4. 5. II. liga 2. kolo, Pardubice
24. - 26. 5. Open MČR 19, na Krči
25. 5. II. liga, 3. kolo, na Joudrs
16. - 17. března soustředění na Joudrs

Pozvánka na doprovodné akce k ME v softballu žen 2013
Praha 8 hraje softball na hřištích pro ME - turnaj amatérských týmů v neděli 19. května, od 8:30

Tradiční turnaj pro všechny zájemce, kteří si chtějí vyzkoušet softball. Přihlásit se mohou celé týmy i jednotlivci, ze kterých týmy
vytvoříme při prezenci. Přihlášku pro týmy (min. 9 hráčů) naleznete týden před turnajem na www.joudrs.cz. Sraz a prezence
účastníků v 8:30. Softballové vybavení bude zdarma k dispozici. Všichni účastníci získají zdarma vstupenku na ME 2013.

Zatrénuj si softball se svým rodičem – středa 22. května, tréninky od 17:00 a od 19:00
Akce pro rodiče a jejich děti s možností vyzkoušet si trénink a softbalové dovednosti pod vedením reprezentantek ČR. Chytání
míče softbalovou rukavicí, odpalování pálkou, měření rychlosti hodu a další softbalové aktivity. Sraz 15 min před začátkem
každého tréninku na hřišti s umělým povrchem. Softballové vybavení bude zdarma k dispozici. Všichni účastníci získají zdarma
vstupenku na ME 2013, podmínkou je společná účast rodičů a dětí.

