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Aktualita

Nová tribuna přeci jen bude!
Vyroste na hřišti A nad dugoutem u třetí mety a pojme na 72
diváků, kteří tak budou mít komfort nejen skvělého výhledu, ale
také posezení na samostatných sedačkách včetně odkládacího
stolku. Projekt je realizován díky grantu Magistrátu hl.města Prahy
a finančního přispění MČ Praha 8. Zahrnuje nejen nové posezení,
ale také modernizaci dugoutů neboli střídaček, které dostanou
nový povrch podlah i střešní krytinu. S pracemi se má začít
1.11.2013. K ME žen 2013 jsme tak sice tribunu (ne vlastní vinou)
nestihli, ale spolu v září nainstalovanou web kamerou obohatíme
náš areál o další skvělé vylepšení. O využití se bát nemusíme,
další velká akce na sebe na Joudrs určitě nenechá dlouho čekat :)

Tak takhle má nová tribuna vypadat. Vizualizace i celý projekt je,
stejně jako clubhouse, opět z dílny Jirky Jakeše. Díky za něj, Jirko!

A - tým

Desáte finále EL za sebou: bylo nejdramatičtější a zlato nám uteklo o fous...

Zde není potřeba komentář …

Letošní finálová série extraligy proti Eagles měla vše, co má sportovní klání opravdu nejvyšší úrovně
mít. Utkaly se v ní skutečně dva nejlepší týmy. K vidění bylo nasazení, emoce, soustředění, nádherné
zákroky i zbytečné chyby, narvané bouřlivě fandící tribuny a především napětí až do konce. Krásně to
vše vyjadřují fotky na našem FB. V každém z posledních 3 utkání byste našli okamžik, kdy se to mohlo
zlomit na naši stranu. Po nečekaně jednoznačně vyhraných úvodních 2 zápasech už fanoušci Joudrs
viděli oranžová děvčata s pohárem pro vítěze. Od 3. zápasu jsou soupeřky jakoby polity živou vodou.
Taháme za kratší konec, ale dotahujeme. V dohrávce na plné mety při 2 autech stačilo, aby Drnda
trefila tu pumelici do hřiště. Ve 4. zápase v 6. směně za stavu 1:2 při plných metách mohl být rozhodčí
odvážnější a přiznat naší pálkařce 4. ball. A v rozhodujícím utkání opět v samotném závěru na plné
mety při 2 autech jsme všichni viděli, jak Peťan moc chtěla, stačil standardní odpal... Rádi se
přidáváme k Jaklis: jsme na vás pyšní, děvčata! A věříme, že příští rok potvrdíte pravidlo „3x a dost“ :)

Kadetky

Cenné zlato z prestižního mezinárodního turnaje v Hamburku
Do německého přístavního města se sjela silná konkurence: 2 holandské týmy z věhlasných
klubů, domácí tým a z Česka kromě nás dorazily ještě Eagles. Dlouhou cestu zvládly
šoférující Eva s Léňou bez větších problémů. Po páteční aklimatizační prohlídce města a
motivačnímu šopování jsme v úvodním zápase po boji porazili obávané Holanďanky z TTT.
Pak jsme si poradili i s domácími Knights, ale proti dalším urostlým tulipánkám z Alcmaria
Victrix jsme nezačali dobře a počáteční ztrátu jsme už nedohnali. Do finále jsme však přesto
postoupili díky výhře nad krajankami z Krče. O zlato jsme se znovu střetli s Alcmarií.
I tentokráte to byl boj až do posledního odpalu, soupeřky mocně dotahovaly v dohrávce náš
náskok. Obětavým výkonem všech v čele s Pajky Menčíkovou na prkně, která byla po právu
vyhlášena nejlepší nadhazovačkou turnaje, už jsme si sladkou odvetu a zlato vzít nenechali.
Další velký mezinárodní úspěch je doma! Joudrs, oléé.

Pajky Menčíková, nejlepší nadhazovačka
turnaje s předlouhým názvem: Liza
Fernandez Junior Fastpitch Chalenge.

Zveme všechny členy, rodiče a přátele klubu na tradiční SPOLEČENSKÝ VEČER JOUDRS,
který se uskuteční v pátek 29. listopadu 2013 od 18:30 v Hotelu DUO na Střížkově.

Kadeti

Druhé zlato z ligového turnaje
Poslední kolo III. ligy kadetů konané na západě Čech jsme začali výborně: nejdříve
jsme rozstříleli nevypočitatelnou ostravskou Katalpu a pak si podobně poradili jak
s pořádajícím Ostrovem n. Ohří, vedoucím týmem Ligy, tak i Plzní. Ve finále jsme pak
i přes slabší začátek nedovolili odvetu Ostravě a po nadšeném výkonu vybojovali
letošní druhý turnajový ligový titul. Premiérovou sezónu ve III. kadetské lize tak zakončili
naši chlapci stylově a v závěrečném turnaji ligy ukázali, jak moc se za ten necelý rok od
vzniku svého týmu naučili, a především všem předvedli, že drží při sobě a mají
obrovskou chuť něco dokázat. Velkou zásluhu na tom má jejich hlavní kouč Tomáš
Jonke, velký motivátor, i další členové realizačního týmu, Karin a Zdeněk. Jestli takhle
budou hoši pokračovat i v dalším roce, směle mohou pomýšlet na účast v extralize!

Kluci mají velkou výhodu do další sezóny:
zůstanou spolu a ještě přibydou posily ze žáků.

Joudrs CUP 13 MIX

A - tým žákyní začal i skončil venkovní sezónu stejně - zlatem

To nám z těch začátečnických
„střevíčků“ pěkně vyrostly, co říkáte?

Poslední rozloučení s venkovní sezónou měli začátkem října i žákyně a žáci v podobě
společného Joudrs Cupu 13 MIX. Na domácím hřišti postavili svorně po 2 týmech, doplnily je
děvčata Eagles a SaBaTu a dívčí utkání se hrála v rámci dohrávaného PP žákyní. V základní
skupině hrané systémem každý s každým nastalo pár překvapení. Tužili se především velmi
namotivovaní chlapci z našeho Áčka, kteří si nejdříve poradili s krčskými Orlicemi a pak získali
nečekaně i skalp čerstvých mistryň ČR, děvčat z A týmu. Už už to vypadalo, že se bez problémů
probojují do finále, ale pak je skolili jejich spoluhráči z Béčka a díky dalším zamotaným
výsledkům nastalo o druhé postupové místo do finále kolečko. Nakonec si to o zlato s našimi
děvčaty z Áčka rozdaly Orlice, ale stejně, jako v předchozích duelech odešly poraženy a žákyně
Joudrs A tak přidaly do své letošní bohaté sbírky další zlato. V boji o bronz pak naši áčkoví kluci
nestačili na SaBaT a v duelu o 5. příčku v souboji klubových Béček rovněž zvítězila děvčata.

Co nás čeká?

Listopad – začíná halová sezóna a čeká nás i tradiční Společenský večer klubu!
B - tým: 23. - 24. 11. soustředění na Joudrs
Kadeti: 2. - 3. 11. soustředění na Joudrs
22. 11. Páteční pražská liga kž, hala LOB
23. - 24. 11. soustředění na Joudrs

Žáci:

15. 11. Páteční pražská liga žž, hala LOB
22. 11. Páteční pražská liga kž, hala LOB
23. - 24. 11. Joudrs Indoor Cup 13 MIX (1), malá hala LOB

Žákyně: 15. 11. Páteční pražská liga žž, hala LOB
23. - 24. 11. Joudrs Indoor Cup 13 MIX (1), malá hala LOB

Kadetky: 16. - 17. 11. soustředění na Joudrs
22. 11. Páteční pražská liga, hala LOB

T - ball: 23. 11. Joudrs Indoor Cup 10 (1), velká hala LOB

KJCM: 30. 11. - 1. 12. soustředění na Joudrs

Všichni: 29. 11. Společenský večer Joudrs od 18:30 v Hotelu DUO

Joudrs Cup 10
Na závěr premiérové sezóny bronz z domácího hřiště
Do posledního turnaje letošní venkovní sezóny jsme postavili hned 3 družstva!
Naši nejmladší softbalisté se v poli 8 týmů činili velmi zdatně, pro některé z nich
to byl premiérový turnaj v životě. Po urputných bojích se našemu Áčku podařilo
vybojovat bronzový pohár, mezi tradičními týmy se neztratili ani naši dva
zbývající zástupci (a neskončili poslední). Ocenění však patří všem za celoroční
práci a herní posun v úvodní sezóně týmu. Především je potěšující nárůst
hráčské základny, zápal členů týmu zlepšovat se, nadšení realizačního týmu do
práce s dětmi a podpora ze strany rodičů. Jen tak dál!

Naši nejmladší si T ball fakt užívají :)

