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Reportáž ze společenského večera přinese Buletin ve vánočním prosincovém čísle! 

Nováčci se na turnaji 

moc snaţili. 

Kadeti 

 Historicky první turnaj kadetského týmu byl soubojem s děvčaty 

V září zaloţený tým kadetů se od počátku projevuje velmi sympaticky. Kluci mají 

velkou chuť trénovat a drţí při sobě i jako tým. Aby dali dohromady potřebný počet 

hráčů, sami projevili iniciativu a přivedli do klubu své kamarády. Zápasovou premiéru si 

odbyli na prvním ze série zimních halových Joudrs Cupů kadetek. A nedopadla vůbec 

špatně. Jejich základní skupina sice na pohled vypadala méně "nabitě" neţ ta 

sousední, ale to vůbec nesniţuje jejich výkon. Dali do svých zápasů velkou vůli a určitě 

je motivovala i snaha neprohrávat s děvčaty. To se jim sice podařilo jen proti druţstvu 

Spectra, ale ani ostatní zápasy nevypadaly tak jednoznačně pro soupeře, včetně toho 

proti spoluhráčkám z Joudrs Navy. A díky turnajovému systému nakonec dopadli  

o stupínek lépe neţ druhý joudrsácký dívčí tým Royal. Konečné 8. místo mezi desítkou 

týmů většinou zkušených a ostřílených hráček je na úvod existence týmu jistě 

potěšující i motivující do dalších turnajů. Tak klukům drţme palce! 

Aktualita 

 
Pořádáme bezplatné vánoční tréninky pro širokou veřejnost 

Náš klub se letos poprvé zapojuje do tradiční akce praţského Magistrátu "Týden sportu 

zdarma" a umoţní široké veřejnosti během vánočních prázdnin vyzkoušet si na 

organizovaných trénincích širokou škálu softbalových dovedností. Tréninky se uskuteční  

v tělocvičnách ZŠ Dolákova pod vedením našich trenérů v těchto termínech: 26. prosince: 

15:00 - 16:30 a 16:30 - 18:00, 28. prosince: 9:00 - 10:30 a 10:30 - 12:00, 30. prosince: 16:00 - 

17:30 a 17:30 - 19:00. Zájemcům o tyto tréninky postačí standardní sportovní oděv a obuv do 

tělocvičny + pití. Softballové vybavení bude pro všechny přítomné k zapůjčení zdarma na 

místě. Sraz účastníků vţdy 15 min. před začátkem příslušného tréninku v budově tělocvičny  

u šaten, které budou k dispozici na převlečení. Z důvodu omezené kapacity je lepší 

zarezervovat si účast na tréninku na webu www.prahasportovni.cz (online rezervace bude 

spuštěna od 10. prosince). Tak neváhejte a přijďte si namísto přejídání zasportovat! 

Kadetky 

Na silně obsazeném domácím turnaji jsme skončili těsně bez medaile 

Úvodního halového turnaje nadcházející zimní sezóny, námi pořádaného Joudrs Cupu 13, se 

zúčastnily dva naše týmy, Royal a Navy a potěšitelné bylo, ţe se v obou objevilo hodně nových 

tváří. Nováčci i posily z týmu ţákyní rozhodně nezapadli, naopak, při hře se chtěli co nejvíce 

vyrovnat svým zkušenějším spoluhráčkám. Soupisky zástupců Joudrs byly sestaveny vyrovnaně, 

Royal však měl o poznání silnější skupinu, coţ se projevilo na výsledcích: i přes veškerou snahu 

jsme nevyhráli jediný zápas a v play off tak bojovali o nepopulární poslední místo, které jsme 

však naštěstí vítězstvím nad Spectrem unikli. To Navy byli naopak blízko vítězství ve své 

skupině, prohra s Merklínem však znamenala postup do semifinále ze 2. pozice a následný 

marný boj proti favoritovi ze Dvora. Ještě stále však byly ve hře medaile, a to bronzové. O ně 

jsme se utkali opět s Merklínem, bohuţel ani v odvetě se nám Západočešky zdolat nepodařilo  

a prohra o pouhé 2 bodíky znamenala v silné konkurenci konečné 4. místo. 

 

 

 

Náš nový tým kadetů se na turnaji 

rozhodně neztratil. 

 



  

 

 

 

 

Všichni naši členové registrovaní u ČSA jsou pojištěni pro případ úrazu během tréninku či turnaje. Bohuţel horšící se situace 

kolem financování sportu se promítla i v této oblasti, kde došlo ke sníţení limitů plnění pojištění. Takţe částky vyplácené 

pojišťovnou v případě úrazu jsou spíše symbolické. Úrazy bohuţel ke sportu patří, proto chceme vůči svým členům 

zodpovědně postupovat i v těchto záleţitostech. Minimálně doporučením si pojištění úrazu sjednat ve vyšším plnění, neţ 

zaručuje pojistka přes ČSA. V našich řadách jsou specialisté i v tomto oboru, kteří vám mohou vhodné pojištění doporučit. 

Takţe otázku úrazového pojištění můţete zcela nezávazně prokonzultovat s Jirkou Hudíkem, trenérem T ballu.  

Jako benefit mají navíc naši členové při sjednání pojištění prostřednictvím Jirky u České pojišťovny zaručenou 20% slevu při 

sjednání firemního pojištění a neţivotních pojistek (pojištění auta, bytu, domácnosti, odpovědnosti za škodu apod.). 

Kontaktovat Jirku můţete na mobilu 605 848 525, e-mailem na: jhudik@seznam.cz nebo na: jiri.hudik@ceskapojistovna.cz. 

Klub myslí zodpovědně na své členy 

Nabídka individuálního úrazového pojištění s vyšším krytím, neţ zaručuje pojistka přes ČSA  

Žákyně 

 
Stříbro z úvodní domácí halovky potěšilo 

První ze tří domácích Joudrs Indoor Cupů nové zimní sezóny se nesl v duchu 

konfrontace týmů potkávajících se v turnajích Páteční praţské ligy ţákyní (a našich 

ţáků) a týmů, o kterých jsme dosud mnoho nevěděli: děvčata z Třebíče a především 

kluci z Břeclavi pro nás byli velkou neznámou. Obě naše druţstva, Orange i Blue, 

byla sestavena zhruba na stejné hráčské úrovni. A obě se probojovala ze základních 

skupin do čtvrtfinále. Bohuţel velmi těsná prohra Orange o bod v dramatickém 

utkání s břeclavskými kluky svedla oba naše dívčí týmy proti sobě. Vítězství 

vybojovaly oranţové, které se následně přes SaBaT probojovaly aţ do finále, kde 

však nestačily na stále se lepšící Eagles. Jejich modrým spoluhráčkám prohra  

ze vzájemného joudrsáckého souboje nevzala chuť do dalšího zápasu, ve kterém 

vybojovaly konečné 5. místo nad třebíčskými. Takţe na úvod zimy spokojenost! 
Oranţoví na stupních vítězů zářili spokojeností. 

Žáci 

Cíl jsme na svém prvním turnaji, Joudrs Indoor Cupu 13, splnili 

posledn  
První velké měření sil na celorepublikovém turnaji náš nověutvořený tým ţáků zvládl na 

jedničku. Ve skupině sice všechny zápasy prohrál, ale nebyly to jednoznačná utkání. 

Naopak, kluci se rvali s velkým nasazením. To ještě vygradovali v následujících nedělních 

zápasech o konečné umístění. V souboji s děvčaty ze Storms se jim podařilo dosáhnout 

prvního vítězství v historii týmu a málem hned přidali další v odvetě s kluky z PéVéček.  

V ní oba týmy předvedly velmi strhující představení, které nenechalo chladným snad 

nikoho z přihlíţejících diváků. V bouřlivé a dramatické atmosféře jsme nejprve vedli, pak 

naopak soupeř strhl vedení na svou stranu, které jsme mu i přes zdrcující finiš jiţ 

nedokázali vzít a prohráli o jediný bod. I přes velké zklamání z tohoto duelu však můţeme 

být na své výkony a nasazení pyšní, cíl jsme ve své premiéře splnili: neskončili jsme 

poslední a předvedená hra vůbec nebyla špatná. A to je slušný příslib do dalších turnajů. 

Co nás čeká? 

Prosinec – i v předvánoční čas jsou soustředění a halovky v plném proudu 

B - tým:  8. - 9. prosince soustředění na Joudrs  Kadetky:  15. - 16. prosince soustředění na Joudrs   

           21. prosince Páteční praţská liga kadetek, hala LOB   

      

Ţákyně:  14. prosince Páteční praţská liga ţákyní, hala LOB Ţáci:       14. prosince Páteční praţská liga ţákyní, hala LOB 

    15. - 16. prosince spací soustředění na Joudrs    15. - 16. prosince soustředění na Joudrs   

         

T ball:  8. prosince Joudrs Indoor Cup 10, hala LOB  Micro:   4. prosince Čertovské hrátky na Joudrs 

 

Veřejnost:Týden sportu zdarma - organizované ukázkové tréninky zaměřené na softbalové dovednosti, tělocvičny na Joudrs 

    26. prosince 15:00 - 16:30 a 16:30 - 18:00   28. prosince 9:00 - 10:30 a 10:30 - 12:00  

       30. prosince 16:00 - 17:30 a 17:30 - 19:00 

 

 

10 statečných, tým ţáků SK Joudrs Praha. 


