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LEDEN 

Předseda klubu Tomáš Kusý zve 
všechny členy na valnou hromadu. 

Tak to jsou ony, Pepin (vpravo)  
a Eva (ta si na popularitu teprve 
zvyká), naše nové trenérky.  

Aktualita 

Pozvánka na valnou hromadu klubu 

SK Joudrs Praha si tímto dovoluje pozvat všechny své členy na Valnou hromadu klubu, která se 
uskuteční 11.2.2014 od 20:00 v prostorách clubhouse na ZŠ Dolákova.  
Hlas rozhodující (tedy právo hlasu) náleží při rozhodování Valné hromady členům starším 15 let.  
Program Valné hromady:  
1.  Zahájení zasedání a úvodní slovo předsedy  
2.  Joudrs v příštím roce – vize a funkce  
3.  Informace o činnostech klubu v předchozím roce  
4.  Informace o výsledku hospodaření za uplynulý rok  
5.  Schválení rámcového rozpočtu a plánu činnosti na sezónu 2014  
6.  Různé  
7.  Závěr – schválení výsledků hospodaření a dalších usnesení valné hromady 
 
za SK Joudrs Praha 
Tomáš Kusý, předseda klubu 

 

A – tým žen 
Pod novými kouči vezeme cenné 3. místo z prestižního turnaje v Holandsku 
Na The Cup, náš tradiční halový turnaj, jsme do holandského Schiedamu vyrazili již pod 
vedením nového realizačního týmu: hlavní trenérky Míši "Pepina" Kozlové a jejích asistentů, 
Evy Hanusíkové a Slávka Novotného. V konkurenci 8 domácích a 6 týmů z USA a také naší 
juniorské reprezentace se nám od začátku dařilo. Ve skupině jsme si poradili jak s holandskými 
Pirátkami i místním juniorským výběrem, tak i s americkými Eagles. I díky oporám na prkně 
Zappovi a Pepovi nás v dalších bojích nezastavil ani americký tým Bulls, nezaváhali jsme ani 
s dalším výkvětem země tulipánů Roef. Dokázali to až Terrasvogels, soupeř z nejsilnějších, 
který nás porazil i ve finále loňského PVP. Obě porážky jim však budeme mít možnost letos 
ještě vrátit, a to na PMEZ. I tak je bronzový pohár výborným vstupem do nové sezóny. Ještě  
o stupínek lépe dopadl český juniorský výběr, ve kterém jsme rovněž měli své zástupce. 

Joudrs Indoor Cup W1 

Béčku unikl bronz jen o pověstný vlásek, kadetky se žen vůbec nezalekly 

První naše "dospělácká" halovka určená především pro druholigové a juniorské týmy, byla 
opravdu Joudrsáckou akcí. Ve hře jsme měli hned 3 týmy a navíc v týmu juniorské 
reprezentace ještě 2 naše hráčky. Pravda, za "ženy" zde nastoupily hned 2 družstva našich 
kadetek, ale mezi staršími spoluhráčkami se naše naděje, některé ještě 13leté, vůbec 
neztratily. Ty z týmu Royal si dokonce připsaly cenné vítězství na úkor našeho B - týmu žen. 
Béčko, kterému na prkně vypomáhala áčkařka Lenka "Ježek" Ježková, však prohra nakopla  
a další dvě utkání vyhrálo a probojovalo se do semifinále. V něm však bohužel podlehlo  
Tempu, stejně jako ve svém posledním turnajovém zápase radotínskému áčku. Souboj  
o bronz však byl velmi napínavý a soupeř jej pro sebe rozhodl až ve druhém tie-breaku. I tak 
je předvedená hra dobrým příslibem do nové sezóny, turnaj posloužil týmu, který se od 
loňska obměnil téměř od základů, především k sehrávání se. A jak dopadly naše kadetky? Ve 
výsledkové listině se seřadily hned za sebou, tým Royal na 6. místě a tým Cardinals na  
7. místě a až za nimi ještě skončily 3 týmy starších protihráček! 

Nové tváře Béčka: z kadetek přešly Míša 
Poláková, Jana Růžičková, Aneta Tučková, 
Verča Pohlová a Majda Halaburtová (ta 
hrála za juniorskou reprezentaci). 
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Taky by vás zajímalo, kde tato fotka vznikla? 
Na Joudrs to nebude, v hale taky ne…  

Joudrs Indoor Cup 16 MIX (2) 
Bratrovražedný boj o 3. místo nakonec vyhráli NAVY kadeti 
I když byl tento turnaj spíše chlapeckým, než smíšeným, naše 2 dívčí družstva se 
proti přesile 7 družstev kluků snažila, seč mohla, ale v této kategorii a v hale je už 
prostě silová převaha kluků znát. Přesto je kadetky dost potrápily, včetně obou týmů 
svých klubových spoluhráčů. Nakonec si to děvčata rozdala díky shodnému umístění 
ve skupinách o konečné 7. místo ve vzájemném souboji, které pro sebe rozhodly 
barvy kardinálů, královská modrá obsadila osmou příčku. Rovněž oba naše chlapecké 
týmy svedly závěrečný bratrovražedný boj o bronzový pohár, protože shodně ve 
skupině vybojovaly druhou pozici. Kdo čekal vzájemnou "selanku", hodně se zmýlil, 
kluci do sebe šli naplno a hala bouřlivě fandila oběma stranám a objektivně oceňovala 
krásné akce obou soupeřů. Šťastnějšími nakonec byli ti v modrých dresech.  

„A fakt si nechceš Klárko tu tašku 
vyměnit? Tomu Honzovi k dresu 
ta červená moc ladit nebude…“ 

Co nás čeká? 
Únor je už konečně bílý – a naše zimní sezóna se k závěru chýlí 
A - tým: 1. 2. soustředění      Žáci:  8. - 9. 2. Joudrs Indoor Cup 13 MIX (3), hala LOB 
 15. - 16. 2. soustředění      14. 2. Páteční pražská liga žž, hala LOB 
    22. - 23. 2. Joudrs Indoor Cup W2, haly LOB   Žákyně:  8. - 9. 2. Joudrs Indoor Cup 13 MIX (3), hala LOB 
B - tým:  22. - 23. 2. Joudrs Indoor Cup W2, haly LOB    14. 2. Páteční pražská liga žž, hala LOB  
Kadeti:   15. - 16. 2. Joudrs Indoor Cup 16 MIX (3), hala LOB  T - ball:  1. 2. Joudrs Indoor Cup 10 MIX (3), hala LOB 
Kadetky: 7. 2. Páteční pražská liga k, hala LOB    7. 2. Páteční pražská liga tb, hala LOB 
    15. - 16. 2. Joudrs Indoor Cup 16 MIX (3), hala LOB     21. 2. Páteční pražská liga tb, hala LOB 
JKCM:     31. 1. - 2. 2. soustředění na Joudrs    Slowpitch liga: 23. 2. od 17:00, haly LOB  
S.O.F.T.: 11. 2. od 18:30, schůze v clubhouse     Všichni:  11. 2. Valná hromada klubu od 20:00 v clubhouse 

 

Joudrs Indoor Cup 13 MIX (2) 
Dva ze stupňů vítězů patří Joudrs - žákyně vybovaly 2. místo, žáci A týmu 3. místo 

Druhá společná halovka začala i společným zápasem našich žákyní a žáků z týmu B. Děvčata jej 
zvládla lépe a obdobně si vedla i ve dvou dalších utkáních, jen to poslední, kdy už měla první místo 
ve skupině a tím i přímou účast v semifinále jistou, asi trochu podcenila. Žákovské Béčko bohužel 
skončilo na opačném pólu skupiny. V neděli si však spravili chuť a dvěma výhrami vybojovali velmi 
slušné konečné 7. místo. To jejich spoluhráči z týmu žáků A se vytáhli už ve skupině, kde kromě 
favorizovaných Hrochů z Havl. Brodu nenašli jiného přemožitele. V neděli si pak ve čtvrtfinále 
poradili i s děvčaty z Eagles a o postup do finále vyzvali své klubové spoluhráčky. Zápas byl napínavý 
až do konce, kdy žákyně doslova urvaly jednobodové vítězství až v posledních vteřinách. Zklamání si 
kluci správně vylili na protivnících ze Spectra v zápase o konečné 3. místo a byl to opět boj až do 
konce, kdy se opět radovali Joudrsáci. Děvčata sice ve finále nestačila na siláky z Áčka Hrochů, ale 
stříbrný pohár jim udělal i tak velkou radost, vždyť za sebou nechaly další 4 chlapecké týmy  
i všechny dívčí. A naše Klárka Pospěchová byla vyhlášena nejlepší hráčkou z dívčích týmů, z chlapců 
se jím stal Hroch Honza Hlaváč. Oba obdrželi krásné tašky od play-ball.cz, partnera turnaje. 

Joudrs Indoor Cup 10 MIX (2) 
Stříbrný pohár, individuální ocenění i obětavé výkony zahřály u srdce 
I naši T ballisté uspořádali svou druhou halovku a opět předvedli zástupům 
přihlížejících rodičů a fanoušků, že se neustále zlepšují. Oba naše týmy se ve svých 
posledních zápasech shodně postavily proti rivalům nejsilnějším, týmům Hrochů. 
Joudrs A si v souboji o konečné 5. místo poradili s hroším Béčkem, naopak Joudrs 1 
ve finále nestačili ani tentokrát na havlíčkobrodské Áčko. Přesto je 2. místo v poli 8 
účastníků krásným úspěchem, který byl zvýrazněn cenou pro nejlepší hráče turnaje: 
získali je náš Lukáš Honar z Joudrs 1 a Ondra Wasserbauer z týmu vítězů turnaje. 
Oba navíc obdrželi pěkné softballové ceny od firmy play-ball.cz, partnera turnaje. 
Blahopřejeme! 

Oranžová zaplavila zkrátka celou halu, a to 
ještě desítka členů týmu na turnaji chyběla. 



 
 

strana 3 

 

 

 

 
Kam se hrabou všichni ti 
comicsoví hrdinové, teď přichází 
Slowpitch-man Tonda Chaloupka! 

Joudrs Slowpitchová liga 
"Liga úspěšně plní kulturně-společenské stmelování členů klubu" 
říká po 4 odehraných kolech premiérového ročníku Ligy její ředitel, Tomáš Jonke. To poslední začalo 
s mírným zpožděním v halách LOB v neděli po turnaji JIC W1. I když byly týmy lehce prořídlé, do 
soubojů se všichni zúčastnění pustili s obrovským nasazením, takže nebyla nouze jak o dramatické 
herní situace, tak i následné slovní přestřelky a zvláště některé výroky rozhodčích vyvolávaly emoce 
(týmy si zápasy rozhodují samy). Možná bude díky tomu potřeba založit disciplinární komisi Joudrs:). 
V průběžném pořadí je v čele se slušným bodovým náskokem tým Royal před Fialovými 
a Oranžovými, za nimi pak následují Růžoví, Černí a Tyrkysoví. A všichni už se těší na další kolo, které 
se odehraje opět v neděli 23. 2. v hale LOB, tentokráte po JIC W2. 

Pozvánka 
Jak mohou rodiče pomoci klubu 

je téma setkání rodičů a přátel Joudrs Praha, které se uskuteční ve středu 12. února 2014 od 19:30 hod. v clubhouse. Setkání je 
určeno nejen rodičům-podnikatelům nebo manažerům firem, ale všem, kteří chtějí klub podpořit. A právě možnosti a formy 
pomoci, bez které se snaha klubu o další zvyšování úrovně a kvality zázemí a podmínek pro hráčky a hráče dnes již neobejde, 
budou na setkání detailněji představeny a diskutovány. 
Program: 
1. Úvod  - jak můžete Joudrs Praha pomoci, co klub uvítá 
2. Prezentace pro partnery klubu + slevový program pro členy klubu 
3. Příklady pomoci 
4. Prezentace některého ze současných přátel klubu 
5. I rodiče a přátelé klubu si mohou navzájem pomoci získáním vzájemných kontaktů 
6. Diskuze při občerstvení 

Máte-li zájem klubu pomáhat i na tomto poli, jste srdečně zváni. Prosíme, svou účast na setkání potvrďte manažerovi klubu Petru 
Pospěchovi do pondělí 10. února 2014 na e-mail:petr.pospech@joudrs.cz. 

S. O. F. T. – Sdružení Organizovaných Fanoušků Týmu 
Nejdůležitější schůzka sezóny se uskuteční v úterý 11. 2. 2014 v 18:30 v clubhouse 
Nejdůležitější je proto, že si zde členové Sdružení mezi sebe rozdělí všechny turnaje 
a akce, které bude klub v letní části sezóny pořádat. Na nich pak budou nejen coby zkušení matadoři 
pomáhat s přípravou hřišť a obsluhou výsledkových tabulí, ale budou zde i v rolích vedoucích 
pracovních čet rodičů-brigádníků. Ochotných a obětavých pomocníků není nikdy dost, ale dveře jsou 
ve Sdružení otevřené všem rodičům, kteří chtějí klubu pomoci více než jednou rodičovskou 
brigádou. Takže máte-li zájem vstoupit do řad S.O.F.T., přijďte rovnou na uvedenou schůzku. Vše  
o S.O.F.T. se dočtete na klubovém webu www.joudrs.cz v příslušné sekci včetně toho, že mají 
Sofťáci i jistá privilegia. Např., že se jim klub za jejich pomoc odměňuje, třeba pronájmem 
bowlingových drah, jako tomu bylo i ve čtvrtek 30.1.2014. Do restaurace Karlův Dvůr v Dolních 
Chabrech se sešlo téměř 20 Sofťáků, kteří si kromě urputného sportovního klání užili i příjemného 
společného večera. Takže chcete-li do príma party, neváhejte, jste srdečně zváni! 

 

Text si do bubliny napište sami. 
Ten nejvtipnější bude odměněn 
ročním předplatným Buletinu. 

Richard nás rozhodně 
takto o omluvu 
nenaháněl, ani ji nijak 
nevyžadoval. Naopak 
chtěl naši chybu přejít 
gentlemanským 
mlčením. Ale naše 
novinářská čest nám 
velela omluvu  
zveřejnit. 
 
 

Omluva redakce 
Tiskařský šotek si zařádil v minulém vydání Buletinu 
Redakce buletinu se tímto omlouvá Richardu Pohlovi, že jej v minulém vydání  
v úvodním článku "Vše nejlepší v novém roce" neuvedla jako spoluautora půlnočního 
silvestrovského ohňostroje na Joudrs, který tak nádherně odpálil s Ondrou Stronerem. 
Ještě jednou se omlouváme a děkujeme Richardovi za pochopení. 

 

http://www.joudrs.cz/

