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Vše nejlepší v novém roce…
… přejeme všem hráčkám a hráčům,
jejich trenérům, funkcionářům klubu,
rodičům a fanouškům, partnerům
a přátelům klubu, zkrátka všem, kteří
patří do naší velké rodiny Joudrsáků.
A klubu přejeme, ať se mu daří
minimálně stejně dobře, jako loni.
Joudrs, oléé!
Aktuality

První společný Silvestr na Joudrs neměl chybu!

Ani silná mlha nemohla překazit
novoroční přípitek i první
letošní zápas na hřišti A.

O premiérovou klubovou silvestrovskou oslavu byl nevídaný zájem, očekávaná kapacita byla
překročena a v našem clubhouse se v posledním dni roku sešlo přes 30 Joudrsáků, a to jak hráčů
a trenérů, tak i rodičů a přátel klubu. Pod organizační taktovkou Toma Jonkeho a Jirky Hudíka,
kteří se skvěle zhostili rolí provozních restaurace, se rozjela skvělá zábava, při které samozřejmě
nechyběly pochutiny všeho druhu. Účastníci silvestrovské párty totiž přispěli bohatými zásobami
do společného občerstvení. Půlnoční bouchání zátek doprovodili nádherným ohňostrojem Ondra
Stroner a Radek Šmejkal, následoval slavnostní nadhoz předsedy Toma Kusého a nakonec došlo
i na slibovaný zápas ve slow pitchi, byť hřiště nebylo připraveno až tak moc podle regulí (Sofťáci
ten den holt nebyli v práci... ). Škoda jen, že nebyla zapnutá naše webová kamera, protože by
jistě šlo o nejsledovanější pořad silvestrovské noci. A jestli byla i nějaká novoroční předsevzetí?
Určitě minimálně jedno: že i v roce 2014 bude Joudrs pro nás všechny nejlepším klubem na světě!

Nábory probíhají i v lednu

Doplňujeme tým Micro. Začíná i akce „nová žákyně či žák za 500 Kč“.
Od poloviny ledna bude probíhat nábor resp. doplnění volných kapacit ve všech 3 věkových
kategoriích kroužku Sportování pro nejmenší - Micro tým na první pololetí (únor - červen 2014).
Právo přednostního zápisu budou mít samozřejmě stávající členové. Ti obdrží detailní informace
k zápisům v nejbližších dnech e-mailem od trenérek kroužku. Noví zájemci zjistí tyto informace na
klubovém webu www.joudrs.cz.
Na období 1.1.- 31.3.2014 vyhlásil klub náborovou akci pro všechny členy i jeho příznivce k doplnění
týmů žákyní a žáků. Každý, kdo v uvedeném období přivede do těchto týmů nového člena (ročníky
narození 2001 - 2003), získá příjemných 500 Kč v podobě šeku do našeho nového krámku, kde si
za něj může vybrat buď klubové oblečení, nebo softballové vybavení. Tak neváhejte a vyrazte mezi
své kamarády, spolužáky či rodinné příslušníky a určitě svým příkladem i nadšením pro softball
a Joudrs přesvědčíte alespoň 1 děvče (kluka), aby se stali našimi novými členy.

V týmech Micro se naši
nejmenší naučí nejen
sportovním dovednostem, ale
zažijí i spoustu legrace.

Otevírací hodiny krámku s klubovým oblečením a softballovým vybavením (v clubhouse):
sudé týdny: vždy ve STŘEDU 17:00 - 19:30
liché týdny: vždy ve ČTVRTEK 17:00 - 19:30
Platí pro období leden – březen 2014. Začínáme již ve středu 8. ledna!!

Joudrs Indoor Cup 16 MIX (1)

Navy Kadeti se vklínili mezi Hrochy na „bednu“
V konkurenci 10 týmů spravedlivě namixovaných kluci/holky půl na půl jsme byli
zastoupeni vždy po dvou týmech. Kadetky Cardinals však ve své skupině musely čelit
4 chlapeckým soupeřům, z toho hned dvěma pozdějším medailistům. I když prohrály
i s našimi kadety z týmu Orange, dokázaly porazit Radotín a po výhře nad SaBaTem
skončily sedmé. Kluci z Orange nestačili v posledním zápase na děvčata z Řep
a obsadili 6. místo. To kadeti Navy se ve skupině utkali jen s děvčaty a dokázali toho
náležitě využít, jen s klubovými protihráčkami z týmu kadetek Royal sehráli
nerozhodnou partii. Přesto si však zajistili účast ve finále, děvčata pak bojovala
o bronz. Bohužel však nestačila na B-tým Hrochů z Havl.Brodu, stejně se proti prvnímu
hrošímu týmu vedlo i chlapcům z Navy. Stříbrná medaile kluků i 4. místo našich dívek
je však vzhledem ke známým kvalitám havlíčkobrodských bijců úspěchem.

Barva nových vínových dresů až z USA dala
jméno našemu dívčímu týmu Cardinals.
Monsignore Richelieu by mezi ně se svým
hábitem asi nezapadl …

Joudrs slowpitchová liga

Oslava Vánoc a premiéra loga Ligy

Finální verzi loga opět (stejně jako v případě
toho pro ME 2013) „dopiloval“ Petr Navrátil.

Netradičně - v sobotu, pár dní před Vánocemi (21. 12.) a v halách LOB - se sešlo
všech 6 družstev k dalšímu, již 3. kolu Joudrs slowpitchové ligy. Všichni hráči, již
v dresech barvy svého týmu, se opět srdnatě pustili do zápasů ve svých skupinách.
Tentokráte jim motivací k propocení triček nebyl jen sportovní výkon, ale i těšení se na
následný vánoční večírek, kterým bylo toto kolo zakončeno. Posezení se neslo
v duchu blížících se vánočních svátků, ale oslavovalo se také nové logo Ligy a družné
debaty se tradičně protáhly do pozdních hodin.
Věhlas naší nové soutěže již také překročil hranice Prahy 8 a informují o ní i odborná
média: o Joudrs slowpitchové lize poskytl její ředitel Tomáš Jonke rozhovor pro server
www.slowpitch.eu a vy si jeho celé znění můžete přečíst na webu našeho klubu.

Co nás čeká?

Leden – nový rok začínáme zostra
A - tým: 17. - 19. 1. Indoor Cup, Holandsko
B - tým: 11. - 12. 1. soustředění na Joudrs
25. - 26. 1. Joudrs Indoor Cup žen B (1), haly LOB
Kadeti: 11. - 12. 1. Joudrs Indoor Cup 16 MIX (2), hala LOB
17. 1. Páteční pražská liga kž, hala LOB
18. - 19. 1. soustředění na Joudrs
31. 1. Páteční pražská liga kž, hala LOB
Kadetky:11. - 12. 1. Joudrs Indoor Cup 16 MIX (2), hala LOB
17. 1. Páteční pražská liga k, hala LOB
JKCM: 25. - 26. 1. Joudrs Indoor Cup žen B (1), haly LOB
31. 1. - 2. 2. soustředění na Joudrs

Žáci:

10. 1. Páteční pražská liga žž, hala LOB
17. 1. Páteční pražská liga kž, hala LOB
18. - 19. 1. Joudrs Indoor Cup 13 MIX (2), hala LOB
25. - 26. 1. soustředění na Joudrs
31. 1. Páteční pražská liga kž, hala LOB
Žákyně: 10. 1. Páteční pražská liga žž, hala LOB
18. - 19. 1. Joudrs Indoor Cup 13 MIX (2), hala LOB
25. - 26. 1. soustředění na Joudrs
T - ball: 11. 1. Joudrs Indoor Cup 10 MIX (2), hala LOB
24. 1. Páteční pražská liga tb, hala LOB
S.O.F.T.: 30. 1. bowling, U Karla, Dolní Chabry

Sportování pro nejmenší - Micro tým
Mikulášská se díky obětavým organizátorům opět vydařila
Obě tělocvičny praskaly při tradiční sportovní Mikulášské besídce ve švech.
A to se konala ve dvou po sobě následujících časech. Dorazila nejen více než
stovka Mikráků, ale minimálně i stejný počet jejich rodinných příslušníků. Pro ně
organizátoři připravili letošní novinku, pohoštění. Jinak probíhalo vše podle
osvědčeného a oblíbeného scénáře: družstva našich nejmenších předváděla
sportovní výkony na 10 stanovištích a pak již netrpělivě vyhlížela příchod
pohádkové trojice, kterou přivítala pěknými básničkami. Odměnou jim tentokráte
kromě sladkostí byly i krásné joudrs pytlíky. A protože si čert do pekla nikoho
neodnesl, akce skončila k velké spokojenosti všech přítomných .

Oranžové pytlíky od Mikuláše udělaly Mikrákům radost.

