
 

 
 

 

 

 

  

Leden 2013 

Zveme všechny členy klubu starší 15let na valnou hromadu SK Joudrs Praha, která se 

uskuteční ve středu 6. 2. 2013 od 19:00 v prostorách naší klubovny na ZŠ Dolákova. 

Pofinálová spokojenost se zračila ve tvářích obou našich týmů. 

Joudrs Indoor Cup 13 (2) 

 
Stříbrná předzvěst skvělého 3. místa z kadetského JIC 16 (2) 

I tento turnaj zpestřila účast chlapeckých týmů včetně našich žáků. Ti zde kromě 

dalších cenných zkušeností zaznamenali i výhru a dvě těsné prohry a splnili cíl 

neskončit poslední. Našim dvěma dívčím týmům se díky bohatším herním 

zkušenostem vedlo o poznání lépe. Děvčata z Blue předvedla ve skupině solidní 

výkon, ale ve čtvrtfinále nejdřív nestačila na ambiciózní kluky ze Spektra a nakonec 

podlehla i SaBaTu v boji o 5. příčku. Nejlépe dopadla naše děvčata v oranžovém.  

S přehledem vyhrála skupinu a postoupila přímo do semifinále. Zde v krásném souboji 

zdolala sice softbalově neznámý, ale bohatými basebalovými zkušenostmi oplývající 

dívčí celek Tempa. Ve finále jsme se pak snažili nasazením překonat silové pojetí 

favorita turnaje, kluků z Břeclavi. To se nám bohužel nepodařilo, ale i tak jsme byli se 

stříbrným pohárem i předvedenou hrou velmi spokojeni.  

Aktualita 

Přípravy na červencové ME žen začaly nabírat na obrátkách 

Do začátku šampionátu zbývá 5 měsíců, ale jeho přípravy mají za sebou již první poločas. 

Výsledkem bylo ustavení přípravného výboru ME a naplánování do detailu všech potřebných 

činností. Jejich realizace bude vrcholit především v druhé části příprav, ale již nyní je za 

členy výboru vidět kus práce: nasmlouvané hotely pro ubytování týmů, kterých se aktuálně 

na turnaj přihlášeno 22, finišování se spuštěním webu ME, personální zajištění všech aktivit 

dobrovolníky je také rozplánováno a z větší části už i pokryto. A organizátoři věří, že ruku  

k dílu budou chtít přidat všichni členové klubu i jejich rodiče a fanoušci. Finální verzi už má  

i logo ME2013. V areálu bylo vybudováno nové parkoviště i oplocení kolem beach-volejbalu. 

MČ Praha 8 v nejbližších dnech předá k užívání nové zázemí (clubhouse). A ve spolupráci  

s Radnicí Prahy 8, která má podporu šampionátu mezi svými letošními prioritami, je 

naplánovaná i celá řada doprovodných akcí pro občany Prahy 8. Tak se nechte překvapit! 

Joudrs Indoor Cup 22 

První turnaj r. 2013 vyhrál výběr kadetek v dresu Joudrs 

Mezi 12 účastníky zastupovaly naše barvy hned 3 týmy: zkušenosti sbírající 

kadetky (jinak Navy), Béčko (jako Orange) a Joudrs Royal, což byl výběr 

kadetek hned z několika klubů, základ však tvořily naše a dvorská děvčata. 

Nezvyklým, ale již tradičním turnajovým systémem se naše týmy 

prokousávaly zcela jistě vzhůru. Díky jednobodovým výhrám v semifinále se 

Orange i Royal probili až do vzájemného finále. Jeho jasný průběh ukázal 

především dobrou souhru hráček Royal kaučovaných všemi 3 trenéry 

reprezentace kadetek. Většinu hráček jistě uvidíme i v repre dresu na letním 

ME v Ostravě. První letošní test jim vyšel na výbornou, gratulace patřím jak 

jim za zlato, tak i po pauze se rozehrávajícímu Béčku a Erikovi za stříbrnou 

premiéru na koučovském postu. 

 

 

O zimní sezóně byli oranžoví dosud vždy 

na stupních vítězů. Tak ať jim to vydrží. 

 

Logo šampionátu 



  

 

 

 

 

Je sice teprve začátek sezóny, ale už nyní jsou známy termíny turnajů a dalších akcí, které budeme letos 

pořádat. A ty se neobejdou bez pomoci S.O.F.T. Členové Sdružení budou na akcích působit především jako 

vedoucí týmů rodičů-brigádníků a budou dohlížet na to, aby vše fungovalo. Vysoká profesionální úroveň 

organizace našich turnajů od těch nejmladších kategorií až po extraligové zápasy je vyhlášenou a ostatními 

kluby vysoce hodnocenou. Ale tak jak roste počet našich týmů a tím i počet turnajů pořádaných klubem, bylo by 

fajn, kdyby se rozrostl i počet členů S.O.F.T. Již nyní řada rodičů-nečlenů pomáhá „svým“ trenérům na 

turnajích. A činnost v S.O.F.T. není vlastně nic jiného. Členové navíc získávají i jistá klubová privilegia. Chcete-

li se o Sdružení dozvědět více, stačí otevřít příslušnou sekci na klubovém webu, nebo přijít rovnou na úvodní  

a nejdůležitější schůzku roku, která se koná 13. 2. 2013 od 19:00 v klubovně Joudrs. Těšíme se na vás! 

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

Schůzka k pokrytí letošních akcí se koná 13.2. Rádi na ní přivítáme i nové zájemce!  

Joudrs Indoor Cup 16 (2) 

 
Zlato kadetek a bitva o bronz mezi žákyněmi a kadety 

Třetí letošní halovka a v ní opět tři naši zástupci: kadeti, kadetky a žákyně. Vzájemný zápas 

svedly na úvod turnaje oba dívčí týmy a nic si v něm nedarovaly. Byť se mladší snažily 

vzdorovat, co jim síly stačily, starší si svou výhru zkušeně pohlídaly stejně, jako v ostatních 

zápasech a s přehledem postoupily do semifinále. V něm si zopakovaly vzájemný souboj  

s žákyněmi, které se do něj probojovaly k překvapení mnohých. Odveta však měla obdobný 

průběh a kadetky postoupily do finále. Mezitím se nadšeně a urputně hrající tým našich kadetů 

nečekaně probil až do semifinále, ve kterém nestačil na Eagles, aby vzápětí sehrál další ze 

vzájemných joudrsáckých bitev, tentokráte s žákyněmi o 3. místo. A byla to vypjatá a dramatická 

bitva se šťastným koncem pro děvčata. Stejně dramatické bylo i finále, které po urputném boji  

o jediný bod vyválčily nad Eagles naše kadetky a vítězně tak zakončily úspěšný Joudrs víkend. 

A dostali jste taky tolik bonbónů, co my?  

Joudrs Indoor Cup 10 (2) a (3) 

2 v 1 nám přinesly další zkušenosti  

Pro velký zájem týmů jsme o jednom víkendu namísto 

původního jednoho turnaje uspořádali hned dvě 

samostatné akce. nebylo pro nás ani tak důležité, jak na 

nich dopadneme z hlediska umístění, sbírali jsme na nich 

především další zkušenosti. I přes menší personální 

problémy se nám na oba dny podařilo poskládat oba 

týmy, které se v chladné hale snažily předvést co 

nejlepší výkony což se jim tu více, tu méně dařilo. 

Potěšitelná byla výpomoc i fandění četných rodičů, kteří 

se kolem našeho týmu stmelují v dobrou partu. Takže už 

teď se všichni těšíme na další Joudrs halovku v únoru! 

i  

Co nás čeká? 

Únor bílý – halová sezóna šílí 

A - tým:  8. - 10. února Joudrs Indoor Cup žen, hala LOB Kadeti: 2. - 3. března soustředění na Joudrs 

   2. - 3. března kondiční soustředění        

         Žáci: 2. - 3. března Joudrs Indoor Cup 13 (3), hala LOB 

B - tým:  8. - 10. února Joudrs Indoor Cup žen, hala LOB   

    2. - 3. března kondiční soustředění   Žákyně:  2. února halový turnaj na Krči (vybrané hráčky)  

           9. - 10. února soustředění na Joudrs 

Kadetky:1. - 3. února horská chata     15. února Páteční pražská liga žákyní, hala LOB      

  8. února Páteční pražská liga kadetek, hala LOB   2. - 3. března Joudrs Indoor Cup 13 (3), hala LOB 

    9. - 10. února soustředění na Joudrs a v hale LOB 

    2. - 3. března halová Krčanda    T ball:   9. února Joudrs Indoor Cup 10 (4), hala LOB 

     

 

 

 

I bez největších opor se 

vypořádaly se všemi soupeři. 

. 

No trenéři je počítali a prý už máme 

o 2 míň …  


