
 

 
 

 

 

 

  

Březen 2011 

Zveme všechny rodiče a rodinné příslušníky, přátele klubu i další sportovní nadšence na 

tradiční klubovou exhibici v sobotu 23. dubna na Joudrs.  Přijďte si zkusit sami zahrát softball! 

Navíc můžete zafandit Áčku i Béčku při ligových zápasech. 

Dţejna: „Eričku promiň, já tu 
penaltu příště proměním…“ 

Slunce, moře, pláţ! … tak tohle 
všechno jsme neviděly… 

(Ivča a Věrka) 

B – tým 

 

 

Béčko si uţilo Chorvatsko 

DATUM: 24. - 27.3.2011  MÍSTO: Záhřeb POČET UJETÝCH KILOMETRŮ: 1423  

SESTAVA: Kamča, Věrka, Papi, Gábi, Adam, Verča, Karin, Áďa, Majda, Ivča, Léňa + Johny, 

Daník a Tomíno NÁPLŇ ZÁJEZDU: softball, nakupování, prohlídka historického centra. 

UBYTOVÁNÍ: Logistic Youth Centre (20 cm²/osoba + postel) POČET RANĚNÝCH: 1 

REKORDY: v prvních 2 směnách dostat 16 bodů HLÁŠKA: You didn´t blink. Yes, I blink. 

MODEL ZÁJEZDU: Tomíno v růţových brýlích. BILANCE: 5 vyhraných zápasů z 6 A CO NA 

TO JAN TLESKAČ? -Johny: ,,Já jsem si to uţil, akorát jsem se vůbec nevyspal, někdo mě rušil 

(pozn.red.:pokoj č.4 byl obýván 3 osobami muţského pohlaví). Softbalově to bylo pěkné, ale 

teď ti to nedokáţu říct. Štěstíčko a srdíčko byly na naší straně a jinak to bylo mega dobrý.“  

-Daník: ,,Bylo to supr!“ -Tomíno: ,,Moje pocity jsou dobré a naše výkony byly tak oslnivé aţ mě 

pálí oči.“              -převzato z www.joudrs.cz- 

  

Aktualita 

 
Ještě stále je k mání oblečení z PMEZ 2008 a ME 22 

I přes slušný zájem z prvního kola prodeje máte stále moţnost objednat si 

oblečení se softballovou tématikou PMEZ 2008 a loňského ME 22. K dispozici 

tak jsou mikiny, trička, kšiltovky či pytlíky (batůţky), vše za příjemné ceny. 

Aktuální nabídku naleznete v katalogu, který je přílohou tohoto buletinu. 

Zájemci o některou z uvedených poloţek mohou zaslat svou objednávku paní 

Jindře Štefkové na e-mailovou adresu: jindrastefkova@seznam.cz. Do 

objednávky prosím napište název vybrané poloţky, poţadovanou velikost, 

barvu a počet kusů. Objednané věci vám pak paní Jindra vydá oproti příslušné 

hotovosti ve výdejních dnech na Joudrs. Tak neváhejte, zásoby se tenčí! 

A – tým 

Budějovice – město ţenám zaslíbené 

V nafukovací hale fotbalového Dynama jsme se utkaly v jednodenním halovém turnaji 

s druholigovými muţskými týmy. I v této "dívčí válce" jsme všem Ctiradům ukázaly, ţe česká 

děvčata umí stále dobře bojovat a mohou se směle měřit s pány tvorstva. V prvním zápase naše 

"Šárka" (Zapp) domácí Sharky (Ţraloky) z Ledenic na nadhozu vůbec nešetřila a i díky jejím osmi 

SO a našim dvěma bodům jsme zvítězily s čistým štítem. V dalším našem vítězném boji, 

s reprezentačním výběrem juniorů, Dţejna navýšila počet SO v jednom zápase dokonce na 12.  

Denní světlo pak nesvědčilo brněnským Sovám, které jsme vyprovodily vítězstvím 2:0. Pouze  

s pardubickými Pasos jsme chvílemi vysílaly SOS, ale nakonec jsme se s perníkovými hochy 

rozešly smírně a bez bodů na obou stranách. Takţe pane Jirásku, přepište dějiny, tentokráte 

jsme celkově vyhrály my!       -zapsala Vlasta- 

 

 

 

Oranţové triko s límečkem či šedá mikina 
z PMEZ 2008 jsou velmi slušivé a elegantní 



  

 

 

 

 

Příjemný bowlingový večer jsme proţili 4.března v D.Chabrech. Kromě 

sportování (nejlepší výkon předvedla Kateřina Růţičková st.) jsme také 

pracovali. Řešili jsme především obsazenost dubnových Joudrs Cupů členy 

Sdruţení (přehled naleznete na www.joudrs.cz v sekci S.O.F.T.) a bohuţel 

jsme zjistili, ţe  nám pár pomocníků stále ještě chybí! Zbývá dovykrýt 

především Joudrs Cup 30 (30.4.) a Joudrs Cup 13 (15.- 17.4.).  Apelujeme 

tedy na ty členy, kteří se ještě nenahlásili na ţádnou akci, aby projevili svůj 

zájem o klub a přihlásili se na: katerina-ruzickova@seznam.cz. Předem díky! 

S. O. F. T. – Sdružení Organizovaných Fanoušků Týmu 

Kadetky 

 
Příprava na venkovní sezónu dala zabrat 

V dubnu nebyla v plánu účast na ţádném turnaji a tak se tým kadetek věnoval především 

pilování softballových dovedností, nabírání kondice, souhře v týmu a na jednotlivých 

postech. Absolvovali jsme dvě víkendová soustředění na Joudrs, jedno v tělocvičně, druhé 

jiţ i venku. Velká pozornost byla věnovaná pálce, pilně trénovaly na svých speciálních 

tréninkách i nadhazovačky a kečrové. Veškeré úsilí směřovalo k přípravě na první venkovní 

turnaj extraligy, kterým bude domácí Joudrs Cup 16. Tým má široký kádr 21 hráček, takţe 

bylo moţno na turnaj sestavit i kombinované druţstvo kadetek a ţákyní. Drţte oběma týmům 

palce, ať dopadnou co nejlépe, a přijďte je povzbudit o prvním dubnovém víkendu na Joudrs. Hádej, kdo jsem! Oblíbená 

soutěţ dorazila i na Joudrs.  

(nápověda: P.Š. z týmu kadetek) 

Památeční foto před odjezdem do Dvora 

… a to ještě třetina týmu chyběla. 

 

Žákyně 

Sestrovraţedný boj na halovce ve Dvoře  

Joudrs, JouDvůr a Werich. Ve všech těchto týmech hrály naše hráčky na poslední 

halovce. Kombinovaný tým nováčků našich a ze Dvora se velmi snaţil, ale bohuţel 

nestačil ani na jednoho soupeře ve skupině. Zvláště prohra s nejmladšími Rytíři  

z Trutnova byla nečekaná. Ani čistě joudrsáckému týmu se v o poznání těţší skupině 

nevedlo lépe, byť zápasy s prvním polským týmem a zvláště pak s Werichem byly 

dramatické aţ do konce. K vítězství nám však vţdy chyběl pověstný krůček a lepší výkon 

na pálce. Ve vzájemném závěrečném souboji o poslední místo se lépe vedlo oranţovým 

Joudrs, ale JouDvůr jim nedal nic zadarmo. Nejspokojenější s umístěním tak nakonec byly 

Klára s Kájou "hostující" v barvách Wericha, kterému vydatnou měrou přispěly k 9. místu. 

Nejdůleţitější však bylo, ţe si všech našich 21 hráček vydatně zahrálo a nikdo se nezranil.  

Co nás čeká? 

Co nás čeká? Duben – měsíc Joudrs Cupů 

A - tým:    1. - 3. dubna turnaj v Holandsku (Enschede)  Kadetky:   1. - 3. dubna Joudrs Cup 16 na Joudrs 

     14. - 17. dubna Jakobe Cup na Krči       23. - 25. dubna Krčanda na Krči 

     23. dubna extraliga dvojzápas proti Čechii na Joudrs                  

    24. dubna extraliga dvojzápas proti Kotlářce na Kotlářce  Ţákyně:    1. - 3. dubna Joudrs Cup 16 na Joudrs 

               15. - 17. dubna Joudrs Cup 13 na Joudrs 

 B - tým:   1. - 3. dubna turnaj v Holandsku (Enschede)   

                 8. - 10. dubna Joudrs Cup 19 na Joudrs   Ţeny 30+:  30. dubna Joudrs Cup 30 na Joudrs    

      14. - 17. dubna Jakobe Cup na Krči        

       23. - 24. dubna 1. kolo ligy na Joudrs    Všichni + S. O. F. T. + rodiče a přátelé klubu:          

          23. dubna EXHIBICE na Joudrs    

 

 

Bude to ball, nebo strike? 

 


