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Pomozte vyhrát nadhazovací stroj a další softové vybavení za 163 750 Kč
S malou skupinkou kadetek jsme se přihlásili do projektu „DreamCatcher - Chyť si svůj sen", kde si
přejeme nadhazovací stroj a další softballové vybavení. Získá-li náš projekt na konci soutěže nejvíce
hlasů a podporu poroty, bude uskutečněn. Rádi bychom tedy požádali o hlasy ve prospěch našeho snu
"Chceme hrát softball!" všechny příznivce Joudrs a jejich přátele. Zde je na náš sen odkaz:
http://www.dreamcatcher.cz/list/chceme-hrat-softball/ Hlasovat můžete 2 způsoby, každým jen
jednou denně: 1) Přes Facebook: po načtení linku, klikněte na tlačítko "Hlasuj". Jste-li přihlášeni, tak je
to vše. Pokud ne, budete k přihlášení vyzváni. 2) Odesláním SMS s kódem "DREAM 1707" na číslo
+420 736 339 339. Hlasovací SMS stojí jako vaše obyčejná zpráva. Důležitá věc: Facebook a zasílání
sms není propojené, takže můžete hlasovat 2x denně. Právě Váš hlas může rozhodnout a pomoci nám
vyhrát přesně částku 163 750 Kč. Do konce hlasování zbývá ještě 20 dní, a byť máme lehké manko,
věříme, že ho společně eliminujeme a s vaší pomocí zvítězíme! Předem děkuje Váš tým kadetek.

Tak tohle je on, náš sen!

A - tým

V Bollate zas tak velké teplo nebylo, ale zahráli jsme si konečně venku

Madlu Loudovou zjevně upoutal
nový trend milánské softové módy.

První letošní venkovní turnaj jsme odehráli stejně jako loni v italském Bollate. V pátek brzké
vstávání a ještě po dojezdu večer první zápas s Legnanem. Zatím přátelský a bohužel po
nadějném úvodu prohraný. Posilující spánek obnovil naše síly do druhého přáteláku, tentokrát
vítězného nad Sarronem. A už jsou tady ostré turnajové boje. S domácími juniorkami do 21 let
po vyrovnaném boji prohráváme o bod. V následném nedělním utkání naopak o bodík vítězíme
v tie breaku nad Carronem my. V závěrečném zápase o bronz nám Sarrone tvrdě vrací
předchozí "přátelskou" prohru. Nevadí, ž českých týmů jsme stejně nejlepší, naše juniorská
reprezentace skončila až šestá. A nejdůležitější bylo zase si po dlouhé pauze zahrát ostré
venkovní zápasy. Velká zkušenost i pro letos již tradiční "dvorské" posily, navíc si Nikol
Tabačková odváží cenu pro nejlepší pálkařku, a my ostatní pak darované italské podprdelníky.
Dáme je divákům na tribunu, ale ty naše joudrsácké jsou stejně hezčí...

B - tým

Po stříbru zlato, skvělá bilance z joudrsáckých halovek
Na halovém Joudrs Cupu 19 jsme se pod názvem Royal představili v sestavě s posilami z Áčka.
A naše turnajové akcie tak rázem stouply, což jsme potvrdili vítězstvím ve skupině. Náročný
a netradiční hrací systém pokračoval vzájemnými souboji vítězů 4 skupin, ze kterého jsme sice
vyšli se záporným skóre 1:2, ale ve výsledku to znamenalo pouze nasazení do play off. Prvním
soupeřem zde byl sehraný tým PV, kterého jsme po divácky atraktivním souboji zdolali a těšili se
na semifinále. Do něj se trochu překvapivě probojoval snaživý tým ledenických žralokyň, na nás
už ale nestačil a po jasné výhře jsme šli do finále. To už jsme po předchozím semifinále věděli,
že titul turnajového mistra zůstane každopádně na Joudrs, protože finálovým soupeřem nám byly
naše kadetky, překvapení turnaje s velkým P. Modré finále si oba týmy spolu s početnými
fanoušky náležitě užily a spravedlivě a ke spokojenosti všech se podělily o ceny: kadetky stříbro,
my zlato. A tak to ma byť, tak je to spravne! Starší mají přeci přednost .

Téru Jakešovou zvolil nejlepší
pálkařkou turnaje A. Prins, trenér
reprezentace žen. Gratulujeme!

Venkovní sezóna začíná pro náš klub zostra, dubnové víkendy budou patřit Joudrs
Cupům a ligám. Přijďte fandit našim děvčatům! Rozpisy zápasů na www.joudrs.cz.

Kadetky

Nečekané stříbro potěšilo joudrsácká srdce
Halového Joudrs Cupu 19 se pod názvem Navy zúčastnil i výběr týmu kadetek posílený
starými známými pomocníky Joudrs z předchozího Indooru A.Výbornou, N.Tabačkovou
a J.Furkovou a sestrami Klimplovými. I díky jim jsme v těžké základní skupině skončili
druzí po těsné prohře s Kotlářkou, zato s cenným skalpem Eagles. To však ještě zdaleka
nic neznamenalo, čekaly nás boje o pozice do play off. Tahle utkání se nám bohužel
úplně tak nevydařila, a tak jsme ve vyřazovacích bojích narazili opět na Kotlářku. Odveta
se nám však povedla skvěle a my tak k údivu všech stoupali složitým turnajovým
pavoukem stále výš. V semifinále jsme i podruhé za turnaj zdolali SaBaT a najednou
jsme stáli v boji o zlato proti našim starším spoluhráčkám z týmu Joudrs Royal. Na
královskou modrou jsme sice nestačili, ale zápas byl spíše klubovou exhibicí a pro nás
i všechny okolo nečekaně příjemným vyvrcholením náročného turnaje. Stříbro je super!

Posily jsme měli i v řadách koučů: Tom,
Alan Výborný a Zuzka Klimplová.

Ţákyně

Zimní přípravu nám zpestřil úvodní ročník Pražské páteční ligy žákyní

Trefí? Netrefí? Tak už nás Barčo
nenapínej a bouchni do něj!

Stejně jako kadetky, i my jsme v zimě sehráli premiérový ročník námi organizovaného seriálu
5 halových turnajů, který jsme nazvali Pražská páteční liga žákyní (PPLŽ). Všechna kola se
odehrála v menší nafukovací hale tenisového klubu LOB Slovan Bohnice. Jeden pátek v měsíci od
listopadu do března jsme tak místo tréninku poměřili síly s krčskými Eagles a hráčkami řepského
Wericha. Liga posloužila nejen ke zpestření zimní přípravy, ale také k testování trénovaných
dovedností a zjišťování aktuální formy jak naší, tak i soupeřů, se kterými se budeme potkávat
v extralize. Hráčky si vyzkoušely nejen různé posty, ale střídaly se i v obou týmech. Celkový
výsledek tak není příliš důležitý (ale pro pořádek: Orange obsadili celkovou 2. příčku za Eagles,
zkušenosti sbírající Blue pak příčku 4.). Stejně jako naši soupeři, tak i my jsme Ligou nahradili
účast na dvou halovkách ve Dvoře a ušetřili si tak nejen starosti, cestování a mumraj přeplněného
turnaje, ale i nemalé finance. Všechny týmy se už těší na další ročník PPLŽ.

Co nás čeká?

Duben - na Joudrs Cupech furt budem´
A - tým: 30. března - 1. dubna turnaj v Enschede, Holandsko
12. - 15. dubna Jakobe Cup, na Krči
21. dubna extraliga, na Joudrs
22. dubna extraliga, na Kotlářce
B - tým: 6. - 8. dubna Joudrs Cup 19, na Joudrs
21. dubna II.liga, v Trutnově
22. dubna II.liga, v Ostravě
Kadetky: 30. března - 1. dubna Joudrs Cup 16 (I. kolo extraligy kadetek), na Joudrs
20. - 22. dubna Krčanda (II. kolo extraligy kadetek), na Krči
Žákyně: 13. - 15. Joudrs Cup 13 (I. kolo extraligy žákyní), na Joudrs
VŠICHNI: 1. 5. EXHIBICE NA JOUDRS!

Fotíte rádi softball a Joudrs?
Podělte se s námi o své fotky!
Při zápasech vídáme řadu rodičů a přátel klubu
s fotoaparáty v akci. Výsledky jejich snažení se k nám
však mnohdy nedostanou, a to je škoda. Budeme
rádi, když se o své fotky podělíte. Stačí, když nám je
v původní velikosti vypálené na DVD předáte
prostřednictvím některého z trenérů. Vaše zdařilé
fotky se tak mohou objevit ve fotogalerii na webu
vedle těch, které fotí naši "oficiální" fotografové Tom
Holec a nově Dan Svatoš. Předem díky!

Exhibice – zábava pro malé i velké,
profíky i laiky. Přijďte pobejt!

