
 

 
 

 

 

 

  

Prosinec 2012 

Tajné přání předsedy do nového roku: 

všechny naše dívčí týmy získají mistrovský titul. 

Sladká historie aneb patnáctileté úspěchy 

našeho klubu v „kostce“.  

Společenský večer (podruhé) 

 
… a připomínek úspěchů minulých i těch nejčerstvějších. 

A věru, ţe bylo co připomínat. Úspěchy patnáctileté historie klubu byly krásně 

znázorněny na narozeninovém dortu, ty z právě uplynulé sezóny zhodnotili trenéři 

jednotlivých týmů. A vše výstiţně shrnul předseda klubu Tomáš Kusý do stručného 

přehledu, ze kterého vyplynulo, ţe se Joudrs stal NEJVĚTŠÍM softbalovým klubem  

v Česku, protoţe: 1. máme nejvíce členů ze všech, uţ více neţ 300 (naši největší 

konkurenti jich mají asi o polovinu méně) 2. ročně pořádáme nejvíce turnajů (v roce 

2012 jich bylo téměř čtyřicet) 3. náš areál spolu s dokončovaným clubhousem má 

nejvyšší evropské parametry a je jedním z nejkrásnějších softbalových areálů (uţ 

chybí jen ta nafukovací hala) 4. naše týmy patří k absolutní české špičce. To vše by 

nebylo moţné bez práce trenérů a funkcionářů klubu a bez podpory partnerů. Těm 

všem patří velké poděkování za to, v jaké pozici dnes Joudrs je. DÍKY MOC! 

 

PF 2013  - vše nej v novém roce! 

 

Všem hráčkám a hráčům, trenérům a funkcionářům, 

rodičům a rodinným příslušníkům, obchodním partnerům 

a přátelům klubu a všem našim fanouškům přejeme  

v novém roce 2013 hodně štěstí, zdraví a úspěchů 

osobních, profesních i sportovních. 

Společenský večer 

… se nesl v duchu oslav 15. narozenin klubu… 

Průběh letošního společenského večera podtrhly nezvykle slavnostní nálada  

i výzdoba. Slavili jsme totiţ patnácté narozeniny. Vzpomínková videa 

mapující historii klubu se prostřídala s tanečními vystoupeními ţákyní  

a kadetek. Samozřejmě nechyběla ani tombola a ţivá hudba, která přišla 

vhod mnohým tancechtivým účastníkům. Příjemným překvapením byl 

studený bufet, o jehoţ lahodnou náplň se postarala děvčata z Áčka. Po jejich 

kulinářském umění se jen zaprášilo a my doufáme, ţe se tento bod večera 

stane tradicí. Vrcholem pak byl obrovský dort, který připravila děvčata  

z Béčka, a za který sklidila bouřlivý aplaus všech přítomných. Půlnočním 

přípitkem jsme přivítali první den patnáctin našeho klubu a popřáli jsme jemu 

i sobě, ať se daří minimálně stejně dobře, jako dosud. Joudrs, oléé! 

 

 

 

A mít k tomu všemu  

i vlastní ulici… 

 

...  to zaslouţí potlesk! 



  

 

 

 

 

Letos se z důvodu velkého zájmu musela dokonce uskutečnit nadvakrát. Obě 

provedení měla stejný scénář: děti vytvořily druţstva pojmenovaná podle zvířátek na 

svých týmových vlajkách a pod vedením svých dospělých kapitánů - vlajkonošů se 

vydaly plnit úkoly na 10 připravených stanovišť. Za jejich úspěšné absolvování 

získávaly razítka do svých hracích kartiček, coţ bylo důleţité pro vyvrcholení celé 

akce, kterým byl očekávaný příchod Mikuláše a jeho druţiny. Zvláště vládce pekel byl 

vyhlíţen s napětím, zda si někoho z malých sportovců neodnese do svého království. 

K úlevě všech se tak naštěstí nestalo, naopak všichni byli Mikulášem po kontrole 

získaných razítek odměněni balíčkem plným dobrot. Tak zase za rok na viděnou!  

Micro 

Z Mikulášské besídky se stává milá a oblíbená tradice 

Aktualita 

 
Clubhouse uţ je dokončen! 

Ten nejhezčí dárek k letošním Vánocům jsme dostali od MČ Praha 8. Náš 

vysněný clubhouse. Esteticky velmi povedená dřevěná budova vznikla na 

projektantském prkně Jirky Jakeše a stala se ozdobou celého areálu. Interiér 

nezůstává pohledu z venku nic dluţen. Poschoďová budova skrývá šest 

šaten, z nichţ kaţdá je vybavena vlastními sprchami a WC. Dominující je 

však útulný prostor restaurace s barem a schodištěm vedoucím do patra a na 

terasu. Z té je úchvatný výhled na obě hřiště. Uţ se také nemůţete dočkat 

slavnostního otevření, ţe? Zatím se pokochejte alespoň fotkami na klubovém 

Facebooku (www.facebook.com/joudrs). 

Naši úspěšní T ballisté.  

T ball 

Turnaj ve znamení premiér přinesl historicky první pohár 

V prosinci jsme pořádali historicky vůbec první turnaj pro hráče do 10 let. Byla jím 

jednodenní halovka, které se kromě dvou týmů našich T ballistů zúčastnila ještě další  

4 převáţně chlapecká druţstva. Naše úvodní zápasy byly trochu poznamenány 

premiérovou trémou, ta z nás však začala brzy opadat a kluci i holky v oranţových 

dresech hnáni bouřlivou rodičovskou kulisou začali všem fanouškům předvádět, ţe se  

i za těch pár měsíců uţ leccos ze softbalových základů naučili. Kronikáři nakonec mohli 

zaznamenat nejen první výhry obou našich týmů, ale dokonce i nečekaný úspěch  

v podobě bronzového poháru! Promrzlí, ale šťastní se naši nejmenší softbalisté mohli 

radovat ze svého prvního úspěchu. A spolu s nimi si mohli pogratulovat i jejich trenéři  

a rodičové - pomocníci za skvěle odvedenou organizaci turnaje a dobře zvládnutou 

premiéru ve svých nových funkcích. Jen tak dál! 

Co nás čeká? 

Leden – vánoční cukroví vypotíme na halovkách a soustředěních 

A - tým:  4. - 6. ledna Joudrs Indoor Cup 22, hala LOB Kadeti: 19. - 20. ledna Joudrs Indoor Cup 16 (2), hala LOB 

   18. - 20. ledna turnaj v Holandsku        

   26. - 27. ledna kondiční soustředění na horách Ţáci: 12. - 13. ledna Joudrs Indoor Cup 13 (2), hala LOB 

           18. ledna Páteční praţská liga ţákyní, hala LOB  

B - tým:  4. - 6. ledna Joudrs Indoor Cup 22, hala LOB  

   26. - 27. ledna kondiční soustředění na horách Ţákyně:  12. - 13. ledna Joudrs Indoor Cup 13 (2), hala LOB 

          18. ledna Páteční praţská liga ţákyní, hala LOB 

Kadetky:19. - 20. ledna Joudrs Indoor Cup 16 (2), hala LOB   26. - 27. ledna soustředění na Joudrs 

   11. ledna Páteční praţská liga kadetek, hala LOB 

   25. ledna Páteční praţská liga kadetek, hala LOB  T ball:   26. ledna Joudrs Indoor Cup 10 (2), hala LOB 

     

 

 

Milá vzpomínka na letošní Čertovské hrátky.

 

Tu výsledkovou tabuli bude ještě potřeba 

přemístit, hyzdí výhled. Na clubhouse. 


