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Aktualita

Pozvánka na premiéru nových tradic
Zveme všechny rodiče, fanoušky a příznivce našeho klubu ve
středu 3. dubna 2013 do našeho areálu. Od 18:00 se na hřišti „A“
odehraje slavnostní otevírání sezóny. V roce oslav 15. narozenin
klubu tak vzniká nová tradice, která má vyjadřovat soudrţnost
všech členů klubu i to, ţe táhneme za jeden provaz. Na hřiště tak
nastoupí všechny týmy počínaje T-ballisty a konče děvčaty
z A - týmu. Doplní je členové S.O.F.T. a funkcionáři klubu. Na co
se můţete těšit, vám prozradí pozvánka. My se zase těšíme na
vás :) Tak přijďte v co největším počtu! Ta sláva i podepsaný
plakát od děvčat z Áčka za to fakt stojí. A kdyby náhodou byla
moc velká zima, tak máme k dispozici tělocvičnu...

A - tým

První venkovní turnaj v jindy slunné Itálii nedohrán kvůli počasí

Do síně slávy přibyl další
pěkný kousek.

Tradiční turnaj v italském Bollate pro nás představuje jak moţnost zahrát si po dlouhé zimní
přípravě konečně venku, tak se při něm i trochu vyhřát na sluníčku. Tentokrát však chladné
počasí vládlo i zde, po globálním oteplování ani vidu. I přes značnou zimu jsme přesto podali
v úvodním duelu velmi slušný výkon proti italské reprezentaci a aţ po boji podlehli solidním
výsledkem 1:4. V sobotu, uţ za mnohem příjemnějšího slunečného počasí, jsme nejdříve v
samotném závěru zvrátili na svou stranu zápas s praţskými Storms, pak však vysoko podlehli
domácímu týmu. V neděli se vrátil chlad a dokonce i sníh a celý turnaj ovlivnil. Sice jsme ještě
stihli porazit Caronno, pak však byl turnaj kvůli nepříznivým podmínkám ukončen. A my jsme
tak nakonec obsadili velmi příjemné 3. místo! O to cennější, ţe se na něm podílely i zahraniční
zkušenosti sbírající děvčata z týmu kadetek.

Joudrs Indoor Cup W2

Dobrý výkon = dobrý výsledek bohuţel vţdy neplatí, přesvědčilo se Béčko
V poslední naší halovce určené především druholigovým týmům nás reprezentovaly 2 celky: výběr
kadetek v dresu Royal a béčko v oranţovém. Oba týmy se turnajovým pavoukem probíjely se
střídavými výsledky. Děvčata z Béčka předváděla mnohem lepší sehranost i vyrovnanost ve svých
výkonech, neţ na předchozím turnaji a probojovala se mezi vítěze skupin. I kadetky předváděly
kvalitní halový soft. Důleţité zápasy přišly v sobotu večer. O dalším osudu Béčka rozhodl jediný
smolný duel s Radotínem. V zápase o postup do bojů o medaile jsme se soupeřkami drţeli po celou
dobu krok. Za vyrovnaného stavu jsme však v poslední směně dovolili soupeři 3x skórovat a sami
nedokázali přidat ţádný bod. I přes velké zklamání jsme se druhý den srdnatě postavily Tempu, ale
tie breaku prohráli. Poslední utkání s Ostravou jsme zvládli, konečné 9. umístění ale bohuţel
neodpovídá našim výkonům během celého turnaje. Kadetky pak ve svém závěrečném souboji
s Tempem pomstily své starší spoluhráčky a vybojovaly krásné 5. místo.

Nová olympijská disciplína,
synchronizované pálkování
dvojic.

Zveme všechny rodiče, fanoušky a příznivce klubu na tradiční klubovou exhibici, která
se uskuteční ve středu 8. května. Ve vzájemných zápasech poměří síly všechny naše
týmy včetně S.O.F.T. a rodičů. Přijďte se pobavit!

ME v softballu ţen 2013

Pozvánka na setkání podnikatelů se zástupci Radnice
Městská část Praha 8 a Joudrs Praha zvou podnikatele a manaţery společností nejen z Prahy 8 na
setkání u příleţitosti otevření nového zázemí (clubhouse). Setkání na téma „Praha 8 pořádá
Mistrovství Evropy v softballu ţen“ se uskuteční ve středu 10. 4. 2013 od 17:00 hod. v novém zázemí.
Na programu je:
● prezentace ME v softballu ţen 2013
● diskuze na téma patriotismus k Praze 8, podpora vrcholné sportovní akce Prahy 8 a příleţitost
ke zviditelnění Prahy 8, šampionátu i jeho partnerů
● prohlídka nového clubhouse
Srdečně zveme všechny podnikatele a manaţery z řad rodičů a fanoušků klubu. Svou účast
prosím potvrďte do 8. dubna e-mailem na: petr.pospech@joudrs.cz. Těšíme se na setkání!

Ţákyně

Do třetice stříbro i z posledního Joudrs Indoor Cupu 13

Áďa Šimůnková přebírá cenu pro
nejlepší pálkařku turnaje.

I na třetí domácí halovce jsme měli opět zastoupení dvou týmů ţákyní a jednoho týmu ţáků.
Konkurence byla tentokráte opravdu silná: pět chlapeckých týmů, většinou zvučných jmen, od
kterých jsme nevěděli, co čekat. Proti nim stejný počet týmů dívčích. Ten náš v oranţovém se
opět tuţil, i kdyţ na úvod ve velmi nervózním zápase nedotáhl k vítězství stíhací jízdu proti
Klackařům. Pak však uţ ve skupině všechny porazil včetně kluků z Trhových Svin i Duhovky
Břeclav. Zbylé 2 naše týmy si také nevedly špatně a nakonec si to rozdaly o konečné 7. místo,
které těsně uhájila děvčata před kluky. Orange mezitím pokračovaly v dobře rozjetém taţení.
Nezastavili je ani Hroši z HavlBrodu, ani Orlice z Krče a tak jsme mohli ve finále vrátit klukům
z Kostelce n. Orlicí jedinou turnajovou prohru. Dramatický a nádherný zápas vysoké úrovně jsme
však ve strhujícím závěru nedokázali dovést k výhře a prohráli o jediný bodík. Přesto je stříbrný
pohár naší další cennou trofejí. Zkrátka super zimní sezóna se skvělým medailovým skóre 1-3-1.

Co nás čeká?

Duben – počasí ohroţuje začátek venkovní sezóny a naše Joudrs Cupy
A - tým: 29. března - 1. dubna Holandsko
4. - 7. dubna Jakobe Cup, Krč ZRUŠENO!!
20. dubna extraliga, na Joudrs (vs. Kunovice)
21. dubna extraliga, na Joudrs (vs. Kotlářka)

Juniorky: 27. - 28. dubna 1. kolo extraligy, na Krči
Kadeti: 13. - 14. dubna kvalifikace o extraligu, Kostelec n. Orlicí
Ţáci:

B - tým: 12. - 14. dubna Joudrs Cup ţen
20. dubna II. liga, na Joudrs (vs. Ledenice)
21. dubna II. liga, na Joudrs (vs. Merklín)

26. - 28. dubna kvalifikace o extraligu, Havl. Brod

Ţákyně: 7. dubna přípravný turnaj, Havl. Brod (výběr týmu)
26. - 28. dubna Joudrs Cup 13, 1. kolo Extraligy

Kadetky: 5. - 7. dubna Joudrs Cup 16, kvalifikace o extraligu T ball:
19. - 21. Krčanda PONY League, na Krči

6. dubna soustředění, na Joudrs
3. dubna 1. kolo II. ligy, Chomutov

Pozvánka na akce
Sportovní odpoledne týmů Micro ve středu 10. dubna

16. - 17. března soustředění na JoudrsSkok v pytli určitě

I týmy krouţku Sportování pro nejmenší budou mít své slavnostní otevírání sezóny. Stane se jím sportovní
odpoledne ve středu 10. dubna, během kterého budou členové týmu Micro plnit na připravených
stanovištích úkoly a získávat za to sladkou odměnu. Akce se uskuteční na hřišti s umělým povrchem, a to
ve dvou skupinách. Od 16:00 do 17:00 tým Mini Micro, od 17:00 do 18:00 týmy Micro a Maxi Micro.
Sraz všech účastníků vţdy 15 min. před začátkem. Nezapomeňte se teple obléknout!

Praha 8 hraje softball na hřištích pro ME - turnaj amatérských týmů v neděli 19. května
Tradiční turnaj pro všechny zájemce, kteří si chtějí vyzkoušet softball. Přihlásit se mohou celé týmy
i jednotlivci, ze kterých týmy vytvoříme. Sraz a prezence účastníků v 8:30.

chybět nebude!

