
 

 
 

 

 

 

  

Únor 2013 

Ve středu 3. dubna proběhne od 18:00 na hřišti A slavnostní otevírání sezóny. Vzniká tak 

nová tradice klubu, účast členů všech týmů nutná! Diváci a fanoušci jsou srdečně zváni. 

Pěkný sestřih Nikol. Ale není nad 

Joudrs-culík .  

B - tým 

 
JIC W1 - dobrý trénink s extraligovou elitou 

Cílem na domácí halovce extraligových týmů bylo s chutí si zahrát, splnit si své hráčské 

osobní cíle a trochu se začít sehrávat v týmu, který prošel hráčskou obměnou. Vypomohly 

nám i hostující Jana Furková a Kačka Klimplová, poprvé se předvedla i posila ze slovenské 

reprezentace Linda, kterou rozhodně nešlo přehlédnout, a to nejen díky její úctyhodné výšce. 

Na turnaji jsme se rozjíţděli pozvolna, ale naše hra postupně nabírala grády, které se naplno 

začaly projevovat od zápasu s naším Áčkem v sobotu večer. Extraligové kolegyně se musely 

obávat o výsledek aţ do konce a i díky některým našim zbytečným zaváháním jej nakonec 

sice vyhrály, na tabuli však svítilo pro nás velmi přijatelné skóre 6:4. Turnaj jsme zakončili 

nedělní exhibicí proti týmu juniorek ČR a "kanárem" 6:0 jsme jim tak i s úroky vrátili prohru ze 

vzájemného úvodního zápasu. Výhra na závěr je vţdy příjemná . 

Aktualita 

Valná hromada zvolila vedení klubu na další 2 roky 

Valnou hromadu, která se konala 6. 2. 2013, začal prezentací na téma plány, 

vize a úkoly klubu a jeho členů v tomto roce, předseda Tomáš Kusý. Vyplynulo 

z ní, ţe nás čeká snad nejnáročnější sezóna za posledních mnoho let. A to jak 

díky nutnosti zabezpečit chod a program jednotlivých týmů, tak především 

úkolům souvisejícím s přípravou a pořádáním červencového ME ţen. Valná 

hromada pak zvolila vedení klubu na další 2 roky v tomto sloţení: členové 

dozorčí rady Eva "Erik" Rychtaříková a Eva Rendlová, členové výboru Majka 

Zelenková a Petr Pospěch. Staronovým předsedou klubu byl zvolen Tomáš 

Kusý. Po projednání rozpočtu za loňský rok a dalších bodů programu včetně 

schválení závěrečného Usnesení pak účastníci pokračovali neformálním 

posezením a debatami týkajícími se, jak jinak, klubu :) 

A - tým 

JIC W1 – prohra z úvodu poznamenala náš postup celým turnajem 

První naším českým halovým turnajem v tomto roce byl domácí Joudrs Indoor Cup W1, halovka 

především extraligových týmů. My se jí zúčastnili bez několika opor základní sestavy, které se 

snaţily nahradit vypomáhající Apolena Výborná a Nikol Tabačková a nutno říct, ţe se jim to 

povedlo nad míru dobře. Turnaj jsme však přesto začali těsnou prohrou s Kotlářkou, a jak se 

bohuţel ukázalo, byla určující pro další vývoj. I kdyţ jsme pak všechny zápasy ve skupině 

vyhráli, díky kolečku jsme z ní postoupili aţ jako třetí. V play off jsme nejdříve udolali naše 

spoluhráčky z Béčka a pak i Kotlářku, ale stopku v turnaji nám vystavila Čechie, kdyţ jsme s ní 

nedokázali zopakovat výhru ze skupiny. A tím jsme obsadili konečné nepopulární 4. místo, ale 

naše příprava je teprve v začátcích a vše podstatné se ukáţe s příchodem venkovní sezóny! 

 

 

 Dozorčí rada klubu 

 

Výbor klubu 

 

Erik Eva 

Majka Petr 

Linda je váţně hodně vysoká… 

 

 

 Předseda klubu 

 
Tom 



  

 

 

 

Klíčová schůzka S.O.F.T. k organizaci a zabezpečení všech turnajů letošního roku proběhla jako vţdy rychle, 

stručně a efektivně. Nejdříve předseda klubu Tomáš poděkoval všem členům Sdruţení za nepostradatelnou 

pomoc v předchozí sezóně a přivítal 4 nové členy Sdruţení. Pak si přítomní Sofťáci během chvilky rozebrali 

všechny naplánované turnaje. Budou na nich opět dělat především supervizory rodičům-brigádníkům, které 

budou zaučovat v hrabání a lajnování hřiště, obsluze výsledkové tabule a sbírání faull ballů. A dohlíţet na to, 

aby turnaje z hlediska zajištění připravenosti hřišť proběhly bez nejmenších problémů. Dnes uţ oranţová trička 

členů S.O.F.T. kmitající během turnajů po hřištích povaţujeme za samozřejmost, ale ještě před pár lety 

všechny jejich činnosti vykonávaly hráčky. Ty mají dnes díky Sofťákům a rodičům-brigádníkům moţnost 

soustředit se jen na svůj výkon. Tak věřme, ţe jim i nám všem letos udělají svými výsledky maximální radost. 

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

Všechny letošní joudrsácké turnaje uţ znají své Sofťáky  

Žákyně 

 
Joudrs dominovaly, píše web Eagles. A má pravdu. 

Tak trochu jako odměnu za krásný bronz z kadetského JIC 16 si děvčata sama odhlasovala 

původně neplánovanou účast na jednodenní halovce v Krči. A nebýt nás, tak se tento turnaj 

nakonec moţná ani nekonal, asi díky pololetním prázdninám se jej zúčastnily uţ jen týmy 

domácích kluků a děvčat. O to příjemnější atmosféra v hale s novou podlahou zavládla. 

Hrálo se dvoukolově kaţdý s kaţdým a my zápasy pojali jako takové herní soustředění, 

které jsme však svým nasazením přeměnili v oranţovou exhibici: všechny zápasy jsme 

vyhráli rozdílem třídy. A dokonce i dovednostní soutěţe, kterými pořadatelé turnaj zpestřili: 

měli jsme nejrychlejší štafetu po metách i nejpřesnější hody, Áďa trefila cíl dokonce všemi  

3 míčky a stala se absolutní vítězkou. A stejně tak celý tým, který opanoval i finále turnaje  

a zaslouţeně sklidil ovace všech přítomných i sladkou odměnu. Inu, vydařená sobota:) 

Jak k dílu, tak k jídlu. 

T ball 

Jak jsme domácí halovky začali, tak je i končíme – bronzem! 

Poslední námi pořádaný halový turnaj, za tuto zimu v pořadí jiţ čtvrtý, nám přinesl další 

medailové umístění. Po odhlášení Merklína se všech 5 zbývajících týmů nejdříve systémem 

kaţdý s kaţdým utkalo o nasazení do play off. V úvodním zápase turnaje si to rozdaly oba 

naše týmy mezi sebou. Jedničky své kolegy Áčkaře nešetřily a po zásluze zvítězily. Pak si 

Jednička poradila i s Trhovými Sviny, které však poráţku vrátily naoplátku našemu Áčku.  

Nad síly našich týmů však byly oba zkušené celky Krče, a to jak v základní skupině, tak  

i v následném souboji o postup do finále, kdy v duelu Jedničkářů ti naši krčským podlehli, ale 

nakonec si z haly zaslouţeně odnesli bronzovou trofej. A naši Áčkaři v odvetném utkání uţ 

proti Trhovým Svinům nezaváhali a tím pádem k zisku posledního místa odsoudili soupeře. 

Potěšil i stále více se stmelující kolektiv pomáhajících i fandících rodičů a rodinných 

příslušníků a narůstající počet pomocníků z jejich řad na tréninkách. Jen tak dál! 

Co nás čeká? 

Březen – snad konečně na hřiště vlezem 

A - tým:  15. - 17. března Itálie    Kadeti: 23. - 24. března soustředění na Joudrs, uţ venku 

   29. března - 1. dubna Holandsko        

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

B - tým:  2. - 3. března kondiční soustředění    23. - 24. března soustředění na Joudrs, uţ venku 

    8. - 10. března Joudrs Indoor Cup W2, hala LOB     

    23. - 24. března soustředění, kondiční testy  Ţákyně: 2. - 3. března Joudrs Indoor Cup 13 (3), hala LOB 

        15. února Páteční praţská liga ţákyní, hala LOB 

Kadetky: 1. března Páteční praţská liga kadetek, hala LOB   23. - 24. března soustředění na Joudrs, uţ venku 

    2. - 3. března soustředění na Joudrs 

   16. - 17. března soustředění na Joudrs, uţ venku T ball:  3. března halový turnaj, Most 

          16. - 17. března soustředění na Joudrs     

 

 

 

Šéf S.O.F.T. v akci 

Nejrychlejší štafeta turnaje: 

(zleva) Terka, Gabča a Sára. 


