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SK Joudrs Praha načíná jubilejní 15. sezónu
Ve skutečnosti historie klubu sahá až do roku 1993, kdy fungoval ještě pod
hlavičkou DDM. Dívčí kroužek zde začal od píky, ale rychle se propracoval
z nejnižších soutěží mládežnických kategorií. V roce 1997, kdy se děvčata
vítězně probojovala z PPŽ přes kvalifikaci až do II. ligy, vyšší věkové složení
týmu již neumožňovalo reprezentovat mládežnickou organizaci. A tak se zrodili
Joudrs a pokračovali ve spanilé jízdě nejen českými softballovými vodami. Jak
klub získal svůj název, komu všemu vděčí za neuvěřitelný rozmach ověnčený
velkou řádkou titulů ve všech kategoriích, jak vzkvétal náš krásný areál a které
významné turnaje včetně nejvyšších evropských hostil, to se můžete dočíst na
klubovém webu. Popřejme si do jubilejní i mnoha dalších sezón, aby se nám
i nadále dařilo minimálně stejně tak skvěle!

… dnes již velmi uznávaná softballová značka.

A - tým

Běžky budiž pochváleny

I soustředění se neslo v duchu klubového jubilea.

O první týmové akci roku, halovém turnaji v Holandsku, světové agentury detaily
nevydaly. Zákulisní zdroje hovořily především o náročném programu, úmorném
cestování a zimě. Tu si děvčata měrou vrchovatou užila i na další lednové
víkendovce, kondičním soustředění na horách. Přes počáteční dopravní
nedorozumění nakonec na základnu dorazil kompletní tým včetně hlavního kouče.
Všech devět účastníků se pak aktivně zúčastnilo večerního teambuilding u Jaklů ve
Dvoře. Většina z nich se pak následující den vydala pokořit hranice svých
běžkařských možností a porvat se s náročnými terény na Černé hoře. A příroda se
postarala opravdu o náročné podmínky, které by jim nezáviděli ani bájní synové hor
Hanč s Vrbatou. Na rozdíl od nich se však všechna děvčata ve zdraví vrátila, jen si
při tom nechtěně mnohokrát vyzkoušela, jaké je to slajdovat s běžkami na nohou.

Micro tým

Pojeďte s námi na letní dětský Joudrs tábor ke Křivoklátu
Naši nejmenší členové mohou své sportovní dovednosti zdokonalovat i v létě.
Připravili jsme totiž pro ně týdenní tábor uprostřed křivoklátských lesů, konkrétně
v dobře vybaveném areálu Střední školy lesnické v Pískách. K dispozici bude
bazének, nová velká tělocvična, videosál s klubovnou, venkovní sportoviště
a moderně zařízené pokoje. Tábor se uskuteční 15. - 21. července a bude, jak
jinak v olympijském roce, zaměřen především na sport. Celotáborová hra "Za
olympijskou pochodní na Křivoklátsko" bude samozřejmě doplněna o výlety
i zájmové kroužky. Táborníci si mohou vybrat tancování, kreativní kroužky
ručních prací a malování či fotbal nebo florbal. Kapacita tábora je omezená, ale
přednostně je pobyt nabízen všem členům klubu (nejen týmu Micro), jejich
sourozencům a kamarádům ve věku 5 – 10 let. Rezervovat si jej můžete do
29. 2. mailem na adrese petr.pospech@joudrs.cz. Tak neváhejte, ať není pozdě!

Pojeďte s námi za olympijskou pochodní ke Křivoklátu!

Přijďte zafandit našim dvěma týmům na Joudrs Indoor Cup žen ve dnech 10. – 12. února do větší
nafukovací haly tenisového klubu LOB Slovan Bohnice na Podhájských polích.

Kadetky

Slušné výkony na lednových halovkách
Začátek ledna patřil úvodnímu ročníku našeho nového halového turnaje, Joudrs Cupu 16,
který jsme pro 10 týmů uspořádali v nafukovací hale tenisového klubu LOB Bohnice na
Podhájských polích. Postavili jsme 2 vyrovnané týmy s cílem prověřit aktuální formu hráček
a vyzkoušet je na co nejvíce postech. Tým Royal ve své skupině sice prohrál jen jednou, ale
díky kolečku bojoval nakonec až o 5. místo. A hádejte s kým? Se spoluhráčkami z Navy týmu,
které jej po soustředěnějším výkonu porazily. Na závěrečné společné fotce s poháry však už
po soupeření není ani vidu a tak to má být. Na následující halovku do Trutnova byl nominován
jen jeden tým. V konkurenci desítky celků včetně jednoho polského si některá naše děvčata
zahrála v týmu Výběru turnaje. Trutnovského draka jsme sice nakonec ze stupňů vítězů
nepozdravili, ale předvedli jsme slušné výkony a především sbírali další cenné zkušenosti.

LOBo (Kačka) v LOBu (Bohnice)
aneb 2 v 1 (fotce).

Žákyně

Premiérový Joudrs Indoor Cup 13 jsme pokřtili stříbrem

Klučičích skalpů i stříbrného poháru si ceníme móóóc!

Vlastní halový turnaj mají od letoška i žákyně. K dobře zvládnuté roli
organizátora jsme v nafukovací hale LOB Slovan Bohnice přidali i více než
dobré výkony v zápasech. Mezi 10 týmy včetně 3 chlapeckých se představili
oba naši zástupci. Hráčky v modrých dresech měly za cíl posbírat co nejvíce
zkušeností, jejich ostřílenější kamarádky pak chtěly v turnajovém pavouku
dojít co nejdále. A to se jim beze zbytku podařilo. Ve skupině si poradily se
všemi soupeři a zvláště porážka dvou klučičích týmů nám zvedla
sebevědomí. V semifinále jsme dokázali i podruhé porazit "staré známé" ze
skupiny, silné a po odvetě toužící chlapce ze Spektra. Ve finále jsme chtěli
držet krok s favoritem turnaje, kluky z Havlíčkova Brodu, ale na Hrochy jsme
zkrátka nestačili. I přesto zavládla nad stříbrným pohárem velká radost. Oléé!

Co nás čeká?
Co
nás-čeká?
Únor
halovou sezónu žen zpestříme Joudrs Cupem
A - tým: 10. - 12. února Joudrs Indoor Cup žen, větší tenisová hala Podhájská pole, Bohnice
24. - 26. února kondiční soustředění
B - tým: 10. - 12. února Joudrs Indoor Cup žen, větší tenisová hala Podhájská pole, Bohnice
24. - 26. února kondiční soustředění
Kadetky: 2. - 5. února soustředění na horách
10. února miniturnaj PPLK, menší tenisová hala Podhájská pole, Bohnice
25. - 26. února Halová Krčanda, Krč
Žákyně: 4. - 5. února soustředění na Joudrs
24. února miniturnaj PPLŽ, menší tenisová hala Podhájská pole, Bohnice
25. - 26. února soustředění na Joudrs

Na Joudrs Cupu žen si na
soupeře pořádně došlápnem!

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

Rodiče budou mít během pomáhání na turnajích ochotné instruktory
Lednové setkání členů S. O. F. T. bylo velmi důležité, neslo se totiž ve znamení příprav na
organizační zvládnutí letošní novinky, na zapojení rodičů žákyní a kadetek do pomoci na
našich turnajích. A sofťáci opět ukázali, že se umí k práci postavit čelem. Během chvíle si
rozebrali jednotlivé akce, na kterých budou jako zkušení odborníci zaučovat rodiče
a pomáhat jim v přidělených činnostech. Rodiče se tak nemusí bát, že by brigádu nezvládli,
budou mít ve členech Sdružení náležitou a ochotnou oporu. V nejbližších dnech obdrží od
šéfa Sdružení Jirky Růžičky mail s termínovou listinou a budou se tak moci podle svých
časových dispozic s dostatečným předstihem nominovat na turnaje.

Instruktážní video pro rodiče se
už připravuje…

