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Za nákupem softového vybavení uţ nemusíte nikam jezdit
Nyní si můţete veškeré softbalové vybavení pořídit přímo v prostorách klubu a nemusíte si pro něj
jezdit přes půlku Prahy. Vybavení je od firmy Play-ball.cz a je za stejné ceny jako v kamenném
obchodě či na jejím internetu. V „Katalogu softbalového vybavení pro členy Joudrs“ (viz příloha
tohoto buletinu) naleznete doporučené typy vybavení, které jsou nejvhodnější vzhledem
k porovnání ceny a kvality a jeho vzorky jsou vám k dispozici na Joudrs. Zde si je můţete v klidu
prohlédnout, vyzkoušet i objednat vţdy kaţdý lichý týden ve čtvrtky v čase 16:30 – 18:30 a v pátky
v čase 16:30 – 17:30. Samozřejmě si prostřednictvím klubu můţete objednat podle libosti i jinou
softbalovou výbavu nabízenou na www.play-ball.cz a prostřednictvím kontaktní osoby, kterou je za
klub Petr Pospěch, si ji objednat s donáškou aţ na Joudrs. V Katalogu Joudrs naleznete i pouţité
zboţí. Samozřejmě můţete tímto způsobem nabídnout k odprodeji nepotřebnou výbavu i vy. Stačí
kontaktovat Petra e-mailem na: petr.pospech@joudrs.cz, nebo telefonicky na čísle: 774 915 204.

K nejţádanějšímu
sortimentu patří rukavice.

A - tým

Není stříbro jako stříbro. To letošní má cenu zlata.

Je dobojováno.

Finálová série extraligy dopadla sice nachlup stejně jako loni (1:3), ale vzhledem k letošnímu
uţšímu kádru a omlazení v základní sestavě je to výsledek cennější. O to víc, ţe celou sezónu
odházela vlastně jediná nadhazovačka Lucka "Zapp" Zappová, s občasnou výpomocí děvčat
z Béčka. V sestřihu finálových zápasů, který můţete vidět na www.krilie.com, uznal nevýhodu
uţšího kádru i kouč soupeře. A kdo zápasy s Krčí viděl na vlastní oči, jistě potvrdí, ţe byl
svědkem napínavé sportovní podívané před skvělou diváckou kulisou a ţe výsledek nebyl tak
jasný, jak by se na první pohled zdálo. Moţná se celá série rozhodla uţ v prvním zápase, kde
jsme na domácím hřišti prohospodařili slibný náskok. Přesto jsme se nevzdávali a za stavu 0:2
jsme v dalším utkání doma odvrátili první mečbol soupeře. Síly však rychle docházely a bylo
také vidět, ţe se na nás soupeř dobře připravil a slibně rozjetou sérii uţ z rukou nepustil. Našim
děvčatům je však potřeba poděkovat za výkon nejen ve finále, ale v celém ročníku.

B - tým

Nečekané rozuzlení finále nám přineslo vítězství ve II. lize
Letošní finálová série se nakonec rozhodovala aţ u "zeleného" stolu. Ale nepředbíhejme. Sérii s
Merklínem hranou na 2 vítězné zápasy jsme začali úvodní prohrou doma. Na druhý den jsme ve
vesničce pod Plzní předvedli, ţe se umíme vyhecovat a poráţku soupeři oplatili. Za
nerozhodného stavu jsme však rozhodující utkání po dramatickém průběhu prohráli. Jenţe:
ukázalo se, ţe soupeř měl v kádru hráčku mladší, neţ dovolují regule ČSA. A tak jsme podali
protest, který příslušná komise Asociace uznala za oprávněný a poslední zápas skrečovala
v náš prospěch. Nemáme zapotřebí vyhrávat tímto způsobem, naše rozhodnutí takto postupovat
však podnítila neadekvátní a nesportovní reakce kouče soupeře, kdyţ jsme při zápase na celou
záleţitost poukázali. V sezóně bylo vzhledem k velmi úzkému kádru suţovanému i zraněními
hlavním cílem udrţet se v II.lize. Díky dobrým výkonům i nasazení jsme dokázali na poslední
chvíli proklouznout do play off a nakonec ji i vyhrát. Heroický výkon našich děvčat v sezóně plné
zvratů zaslouţí hluboký obdiv fanoušků.

Dan Tobola a Honza Janyška
se s týmem rozloučili zlatem.
Třeba si to Johny (vpravo) ještě
rozmyslí a zůstane i další rok.

Zveme všechny členy, rodiče a přátele klubu na tradiční SPOLEČENSKÝ VEČER JOUDRS,
který se uskuteční v pátek 30. listopadu 2012 od 19:00 v Hotelu DUO na Střížkově.

Micro

Pozvánka na Čertovské hrátky
Na úterý 4. prosince jsme pro naše nejmenší členy připravili soutěţní sportovní odpoledne spojené
s návštěvou tradiční pohádkové trojice. Loni byl ústřední postavou Mikuláš, letos to vypadá spíše na
ďábelský rej. Snad nám Belzebub naše malé andílky moc nevystraší:) A jak bude celá akce
probíhat? Děti vytvoří stejně jako loni týmy, které budou plnit na připravených stanovištích různé
úkoly a nasbírají-li do soutěţních kartiček všechna razítka, dostanou drobnou sladkou odměnu. Tu
hlavní cenu jim však předá Svatý muţ se svými pomocníky. Pro členy týmu Mini-Micro akce
proběhne v čase 15:30 - 17:00 hod., pro členy týmů Micro a Maxi-Micro pak od 17:00 do 18:30 hod.
Rodiče mohou naše nejmenší členy na Čertovské hrátky přihlásit u svých trenérek na tréninkách
nejpozději do 20. listopadu a zároveň jim při té příleţitosti předají příspěvek na Mikulášskou nadílku
ve výši 100 Kč. Samozřejmě zveme k divácké účasti také všechny rodiče a rodinné příslušníky.

Klub

Trenéři a funkcionáři připravovali plány na příští sezónu
I laická veřejnost jistě vnímá nebývalý rozvoj našeho klubu. Nové týmy, nový clubhouse, nárůst
členů i aktivit přesahujících hranice klubu dělá z Joudrs velkoklub nejen na republikové, ale i na
evropské úrovni. To vše by bylo nemyslitelné bez práce a nasazení trenérů a funkcionářů klubu.
Ti se sešli o prvním listopadovém víkendu v Jičíně na výjezdním zasedání rozšířeného
výkonného výboru, aby nejen zhodnotili uplynulou sezónu, ale připravili se především na tu
následující. Cílem debat bylo zabezpečit další zkvalitňování všech sloţek nutných k fungování
klubu: sportovní, organizační a areálovou. To se odrazí např. ve zvyšování úrovně trenérů
prostřednictvím dalších školení, personálním zabezpečení narůstajícího počtu akcí klubu
a v dalších nezbytných činnostech. Jako neméně důleţité přítomní vyhodnotili i utuţování vztahů
se všemi, kteří se kolem dění v klubu pohybují: rodiči, fanoušky a partnery. To vše s výhledem na
hlavní cíl příští sezóny, bezchybnému zajištění pořádání červencového Mistrovství Evropy ţen.

Co nás čeká?

Listopad – začíná halová sezóna mládeţe, ţeny relaxují po náročné sezóně
B - tým: 24. - 25. listopadu soustředění na Joudrs

Ţáci:

Kadeti: 17. - 18. listopadu soustředění na Joudrs
1. - 2. prosince Joudrs Indoor Cup 16, hala LOB

Ţákyně: 17. - 18. listopadu Joudrs Indoor Cup 13, hala LOB
1. - 2. prosince soustředění na Joudrs

Kadetky: 17. - 18. listopadu pitching camp
24. - 25. listopadu soustředění na Joudrs
1. - 2. prosince Joudrs Indoor Cup 16, hala LOB

T ball:

8. prosince Joudrs Indoor Cup 10, hala LOB

Micro:

4. prosince Čertovské hrátky na Joudrs

17. - 18. listopadu Joudrs Indoor Cup 13, hala LOB

Všichni: 30. listopadu Společenský večer Joudrs, od 19:00 hod. v Hotelu DUO, Praha 9 - Střížkov
T ballová školní liga Prahy 8
Úvodní turnaj s rekordním počtem účastníků
Letošní, jiţ 4. ročník T ballové školní ligy Prahy 8 se nese v duchu Mistrovství Evropy ţen
2013 a spolupořádáme jej s MČ Praha 8. Její radní Mgr. Martin Roubíček nad Ligou navíc
převzal osobní záštitu. Prvního kola hraného v září se v obou kategoriích zúčastnilo celkem
16 druţstev ze 13 škol, tedy více neţ 200 hráčů a hráček! Aby se turnaj odehrál za
dopoledne, museli jsme operativně připravit mezi hřišti A a B ještě jedno, travnaté. I kdyţ
bylo počasí po ránu chladné a viditelnost znepříjemňovala hustá mlha, na všech 4 hřištích
se rozhořely líté boje. V mnoha druţstvech byly vidět hráčky mládeţnických týmů Joudrs,
nejvíce pak v celku ZŠ Dolákova, který ve finále překvapivě udolal dlouholetého favorita
Ligy, Gymnázium Ústavní. V kategorii mladší mix zvítězila ZŠ Libčická. Gratulujeme!

Slavnostní nástup týmů zahalila mlha

