
 

 
 

 

 

 

  

Únor 2011 

Děkujeme všem rodičům, kteří se zúčastnili neformálního přátelského posezení se zástupci 

klubu v pondělí 28. 2. v „klubové“ restauraci Na Verandě. Věříme, že jste si užili příjemnou 

atmosféru a dozvěděli se mnoho zajímavého z joudrsáckého zákulisí. Tak nashle příště! 

Evu Rendlovou by chtěl mít 
v „line upu“ kaţdý kouč 

Lůca Pospěchová měla na turnaji 
hodně dobré pálkařské statistiky 

B – tým 

 

 

Mezi extraligovými týmy jsme do počtu nebyli 

Halového ţenského Joudrs Indoor Cupu se zúčastnil i tým Béčka pod názvem Joudrs Royal. 

Posílen o Janu "Dţejnu" Vacíkovou na nadhozu jsme se v nafukovací tenisové hale LOB 

Slovanu Bohnice pustili srdnatě do boje se 6 extraligovými týmy a výběrem juniorské 

reprezentace. Ten jsme na páteční úvod turnaje zdolali poměrně hladce. Ještě snadnější bylo 

v sobotu další vítězství nad Kotlářkou, a to především díky skvělému výkonu Dţejny na prkně  

i našim tvrdým odpalům. O vítězství ve skupině nás připravila aţ prohra s Krčí, nicméně jsme 

se díky tomu vyhnuli "sestrovraţednému" souboji s Joudrs Orange. V play off jsme pak 

podlehli v našem nejdramatičtějším zápase aţ v tie-braku o jediný bod přemoţiteli Áčka, týmu 

Čechie. Zbylé nedělní dva zápasy nás jiţ nezastihly v úplné herní pohodě, snad i díky studené 

hale a nepříjemně tvrdému umělému povrchu, o kterém by mohla vyprávět často slajdující 

Majda Polmanová. I přes konečné 6. místo jsme u Čimického háje zanechali dobrý dojem. 

Aktualita 

 
Významné funkce v parlamentu ČSA pro zástupce našeho klubu 

Parlament České Softballové Asociace (ČSA) volil pro následující 4 roky své nové vedení. 

Na 2 významné posty byli zvoleni i zástupci SK Joudrs Praha: Tomáš Kusý byl zvolen do 

Představenstva ČSA na post Předsedy reprezentační komise, Daniel Tobola obhájil opět 

post předsedy Disciplinární komise ČSA. 

Nové Představenstvo ČSA bude zasedat ve sloţení: 

Předseda: Mgr. Gabriel Waage  

Místopředseda: Ing. Jan Hora 

Předseda STK: Pavel Křivák 

Předseda komise rozvoje: Mgr. Dušan Šnelly 

Předseda reprezentační komise: Tomáš Kusý  

 

Předsedové dalších volených komisí jsou: 

Předseda Kontrolní komise:      RNDr. Helena Voborníková 

Předseda Disciplinární komise:  Mgr. Daniel Tobola. 

A – tým 

Pohár pro vítěze Joudrs Indooru je i pro další rok ve správných rukách 

Vítaným zpestřením dlouhé zimní a trochu jednotvárné přípravy byl tradiční halový Joudrs Cup. 

Do turnaje jsme šli v lehce pozměněné sestavě, kdy Dţejna hrála za Béčko, my naopak s Adélou 

Plavcovou a Lenkou Barcalovou. Byť byla naše zimní příprava zatím zaměřena spíše silově 

vytrvalostním směrem, s podmínkami hry jsme se vypořádali velmi dobře. Skupinou jsme prošli 

hladce, kdyţ jsme přehráli Kunovice, za které hrála Petra "Pepa" Křiklánová, a Storms. Nestačili 

jsme jen na Čechii, velmi milé překvapení turnaje, která nám připravila jedinou poráţku v turnaji. 

V play-off jsme ani jednou nezaváhali a porazili Krč, Čechii a ve finále opět Krč. Po celou dobu  

a zvlášť na konci turnaje jsme předváděli velmi pohlednou hru s velkým mnoţstvím tvrdých 

kontaktů, těţkých zákroků v poli, zajímavých akcích na metách i obětavostí na pálce.         

                                                                                                                               –napsal Matěj- 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

K zabezpečení série dubnových Joudrs Cupů je vítaná kaţdá pomocná ruka 

Duben je pro náš klub nejnáročnějším měsícem. Pořádáme hned čtyři turnaje a jednu exhibici. Coţ se bez pomoci členů 

Sdruţení neobejde, v opačném případě by musely vypomoci samy hráčky. Ty by se však měly soustředit jen na své 

sportovní výkony, vţdyť my, fanoušci, od nich očekáváme skvělé úspěchy. Prvním březnovým dnem uplynul termín, do 

kdy se měli členové S.O.F.T. nahlásit na jednotlivé turnaje. Bohuţel, ne všichni tak dosud učinili. Nicméně i přes to zbývá 

jen dovykrýt především Joudrs Cup 30 (30.4.) a Joudrs Cup 16 (1.- 3.4.). Věříme, ţe se ještě najdou další pomocníci nejen  

z řad stávajících členů Sdruţení, ale i třeba dalších rodičů hráček. Vţdyť fandění a pomáhání na turnaji se dá tak krásně 

spojit. Případní zájemci se mohou hlásit Jirkovi Růţičkovi e-mailem na: katerina-ruzickova@seznam.cz.Těšíme se na vás! 

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

Kadetky 

 
Halová Krčanda - porazit kluky je velká motivace 

Poslední generálka před nadcházející venkovní sezónou prověřila naši připravenost na 

souboje v extralize. Proti těm silnějším budeme muset ještě trochu přidat. Ukázala to utkání 

ve skupině s Krčí i Kotlářkou, která jsme prohráli. Naopak suverénní výkon jsme předvedli 

proti SaBaTu a v play off i proti novému týmu Spektra. Výhry nám zvedly pošramocené 

sebevědomí a zdravě nás nabudily do posledního souboje o konečné 5. místo. Naši touhu po 

vítězství povzbudilo i to, ţe jsme hráli proti tradičnímu Překvapení turnaje, proti kadetům 

domácích Eagles. Zápas se však pro nás nevyvíjel dobře a v poslední směně jsme o dost 

prohrávali. Pak jsme však v dohrávce předvedli, co v nás je a úţasným útokem dokázali 

zápas otočit. Soupeři jsme nastříleli nejvíce bodů ze všech týmů v jedné směně a zvítězili 

20:16. Kromě pěkného umístění si Kiki Paukerová odvezla cenu pro nejuţitečnější hráčku. 
Snad se Bára Adamíčková 

z turnajového zranění brzy zotaví 

Do  

 

Klub 

Valná hromada klubu zvolila nové vedení 

Dne 23.2.2011 se konala valná hromada SK Joudrs Praha, která mimo jiné jednohlasně 

zvolila nové vedení klubu.  

Staronovým předsedou se stal Tomáš Kusý 

Členové výboru: Marie "Majky" Zelenková (A tým), Petr Pospěch (trenér ţákyní) 

Dozorčí rada: Eva Rendlová (A tým a trenérka kadetek), Eva "Erik" Rychtaříková (A tým) 

Valná hromada dále odsouhlasila změnu stanov, která povede k efektivnějšímu fungování 

klubu, i výsledky hospodaření za loňský rok a vyslechla návrh letošního rozpočtu. Dan 

Tobola pak přítomné informoval o zákazu dopingu a o dopingových kontrolách včetně 

doporučeného postupu při uţívání a výběru léků tak, aby hráčky neohrozily sebe ani klub. 

Nově jmenovaný výbor pak přijal za řádné členy klubu všechny nové zájemce o členství. 

Co nás čeká? 

Co nás čeká? Březen – ven konečně vylezem! 

A - tým:    12. března jednodenní turnaj v Ledenicích  Kadetky:  5. - 6. března soustředění na Joudrs 

    13. března soustředění      19. - 20. března soustředění na Joudrs (venku) 

   1.- 3. dubna turnaj v Enschede (Holandsko)                 1. - 3. dubna Joudrs Cup 16  

 

 B - tým:   4. - 6. března halový Joudrs Indoor Cup 19  Ţákyně:   11. - 13. března halový turnaj ve Dvoře Králové 

                19. - 20. března soustředění na Joudrs     26. - 27. března soustředění na Joudrs (venku) 

       24. - 26. března turnaj v Chorvatsku      1. - 3. dubna Joudrs Cup 16 

      1. - 3. dubna turnaj v Enschede (Holandsko) 

                   

S.O.F.T.   4. března od 18:30 bowlingový turnaj v Dolních Chabrech        
 

 

 


