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SK Joudrs Praha – Sezóna 2008
54 registrovaných členů
Ženy A
Tomáš
Miroslav

Tobola
Lakomý
Chrobok

Daniel
Ondřej
Ivan

Hálová
Jakešová
Jaklová
Kalčevová
Lemberková
Loudová
Patlichová
Pfeiferová
Pravečková
Rendlová
Rychtaříková
Vacíková
Zappová

Kateřina
Tereza
Lenka
Petra
Anna
Magdaléna
Klára
Dina
Petra
Eva
Eva
Jana
Lucie

Benešová
Dufková
Chroboková
Dobrá
Grešáková
Janoušková
Králová
Křiklánová
Malovíková
Mertová
Plavcová
Polmanová
Richterová
Rynešová
Svatošová
Štefková
Vítková
2. liga žen
1. místo

Dominika
Michaela
Kamila
Tereza
Monika
Iva
Tereza
Petra
Vladimíra
Adéla
Adéla
Magda
Lenka
Aneta
Marcela
Karin
Eliška

Trenéři:

Soupiska:

Soutěž:

Ženy B

Kusý
Wilda

1. liga žen
2. místo

Členové
reprezentací
ČR

Hálová
Jaklová
Jakešová
Kalčevová
Lemberková
Loudová
Pfeiferová
Pravečková
Rendlová
Rychtaříková
Vacíková
Benešová
Dufková
Dobrá
Janoušková
Křiklánová
Plavcová
Richterová
Rynešová
Štefková
Vítková
Zappová
Malovíková
Paukerová

Kateřina
Lenka
Tereza
Petra
Anna
Magdaléna
Dina
Petra
Eva
Eva
Jana
Dominika
Michaela
Tereza
Iva
Petra
Adéla
Lenka
Aneta
Karin
Eliška
Lucie
Vladimíra
Kristýna

Kadetky
Paukerová
Pfeiferová
Rendlová
Rychtaříková
Barcalová
Baumová
Francová
Frolíková
Lojková
Lustigová
Malinová
Němečková
Paukerová
Pospěchová
Roeselová
Skurčáková
Smíšková
Štefková
Venclová
Zlatníková

Ilona
Dina
Eva
Eva
Lenka
Pavlína
Klára
Štěpánka
Romana
Gabriela
Barbora
Hana
Kristýna
Lucie
Sára
Michaela
Eliška
Nikola
Tereza
Veronika

Pražský přebor kadetek
2. místo
ženy ČR
ženy ČR
ženy ČR, ženy ČR do 22
ženy ČR
ženy ČR, ženy ČR do 22
ženy ČR
ženy ČR
ženy ČR
ženy ČR
ženy ČR
ženy ČR
ženy ČR do 22
ženy ČR do 22
ženy ČR do 22
ženy ČR do 22
ženy ČR do 22
ženy ČR do 22
ženy ČR do 22
ženy ČR do 22
ženy ČR do 22
ženy ČR do 22
ženy ČR do 22, juniorky ČR
juniorky ČR
žákyně ČR

Turnaje 2008:

Open poháry
a MČR:

Pořádané
turnaje:

Liga kadetek Ostrava
Liga kadetek Kostelec
Liga kadetek Spectrum
Liga kadetek Mladé buky
Liga kadetek Krčanda
Liga kadetek Joudrs cup
Halový turnaj kadetek
Trutnovský Drak
Memoriál Jana Wericha
Joudrs cup 19
Joudrs indol cup
Univerzita Indoor cup žen
Univerzita indoor cup mužů
Turnaj žen o Orlí vejce
Jakobe cup, Praha Krč
Ligový turnaj žen Choceň
Ligový turnaj žen - Joudrs cup
Ligový turnaj Krč
Mastenbroektoernooi 2008
European women cup,Joudrs

3. místo
1. místo
3. místo
3. místo
3. místo
1. místo
2. místo
5. místo
2. místo
2. místo
3. a 5. místo
1. místo
3. místo
4. místo
3. místo
3. místo
1. místo
3. místo
6. místo
5. místo

Open pohár kadetek
Open pohár juniorek
MČR kadetek
MČR juniorek

2. místo
1. místo
3. místo
2. místo

European Women cup 2008
2.ligový turnaj žen
Joudrs cup 16
Joudrs cup 19
Joudrs indoor cup
MČR kadetek

Jo Joudrs Ženy A

Joudrs Ženy A v roce 2008 reprezentovaly:
Kateřina Hálová

Tereza Jakešová

Petra Kalčevová

Anna Lemberková

Magdaléna Loudová

Klára Patlichová

Dina Pfeiferová

Petra Pravečková

Eva Rendlová

Eva Rychtaříková

Jana Vacíková

Lucie Zappová

A toho času mimo hru…

Lenka Jaklová

Sezóna 2008 aneb jízda na horské dráze
…Jojo život je boj, někdy jsi nahoře, jindy dole….tak takhle s námi mával rok 2008.
Rozhodně ale nemůžu říct, že byl neúspěšný. V úvodu sezóny jsme v lize hrály skvěle a
po základní části jsme držely první příčku. Ještě mezitím si ale většina Áčka stihla zaletět
na Canada Cup a úspěšně hájila české barvy, stejně tak jako o několik týdnů později naše
juniorky na obou ME. Ani jsme se neohřály a už tu byl pohár, ten obrovský cirkus ve
Svoboda Parku, který nakonec dopadl velmi dobře a my ukázaly, že i v těžké konkurenci
dokážeme hrát dobře. Páté místo je úspěch, možná, že jsme měly ambice být lepší, kotel
byl rozhodně na naší straně a věřte, že jsme za bubnování JOUDRS fanoušků bojovaly,
co šlo. Přece jen ta naše pálka se ještě té americké/australské/italské nevyrovná, ale
počkejte, i na to dojde!! No pohár ještě ani neskončil a my už měly v hlavě řešit semifinále. Soupeře jsme měly poměrně lehkého (Tempo) a tak možná všechny zaskočilo, že
nás tak potrápil. Lépe řečeno, trápily jsme sami sebe. Nějak to nešlo, křeč, přepnout na
úplně jiný level, soustředit se a hlavně radovat se ze hry – to všechno se zdálo těžší a
těžší. I proto semifinálový duel trval 4 zápasy a liščí dort musel jeden den počkat. Do finále
se tak nějak čekalo, že postoupíme, stejně jako se čekalo, že tak nějak vyhrajeme. Jenže
všichni víme, že sport je sport a že rozhoduje, kdo je v daném okamžiku víc ve hře a kdo
se chopí šance. Finálový duel na pět zápasů tu dlouho nebyl, každý lehce vyhrál na
domácím hřišti a naopak neúspěšně bojoval na hřišti soupeře. Fanoušci obou týmů fandili,
co mohli, a atmosféra tohohle finále byla zase trochu jiná než ty předchozí. JOUDRS něco
chybělo, hodně lidí řešilo proč a hodně nás se na hřišti snažilo s tím něco udělat, šance
byla a my se jí nechytly. Každý z nás se s tím vyrovnává jinak, ale nutno říct, že bez
prohry sport nedává smysl. Musíme se poučit a do sezóny 2009 vykročit jako nový, silnější
tým a natrhnout jim opět pr….
Džejna

Joudrs Ženy B

Joudrs Ženy B v roce 2008 reprezentovaly:
Dominika Benešová

Tereza Dobrá

Dufková Michaela

Grešáková Monika

Chroboková Kamila

Janoušková Iva

Králová Tereza

Křiklánová Petra

Malovíková Vladimíra

Mertová Adéla

Plavcová Adéla

Polmanová Majda

Richterová Lenka

Rynešová Aneta

Svatošová Marcela

Štefková Karin

Vítková Eliška

2.liga, jak je známo, je liga plná neuvěřitelných proher, absurdních výher a
neopakovatelných zvratů. Jak řekl Dan: „2.liga je soutěž s nejvíce NEJ.“ Výjimkou nebyl
ani uplynulý rok, rok 2008. Joudrs B vstoupilo do sezóny s novým trenérským týmem a se
skvělým kolektivem.
Jako každý rok byla zimní příprava tvrdá. Podstoupili jsme několik halových a přípravných
venkovních turnajů, několik soustředění i společných večerů. Do ligy jsme tak vstoupili
v plné síle. Dokázali jsme sehrát výborná utkání s mrazivým koncem, ale i naprosté
propadáky. Prohra s výhrou se nám střídaly, jak na běžícím páse. Byli jsme jedním
nejmenovaným týmem obviněni z korupce a několikrát jsme si od fanoušků vyslechli
nelibé narážky na Pražáky a na Prahu samotnou. Ale díky tvrdé práci, výbornému týmu,
chuti hrát a především vyhrávat jsme se probojovali do bojů o finále a následně do finále.
První play-offový víkend jsme se střetli s Krčí. I přes nepříznivý začátek jsme nakonec
dokázali otočit skóre 2:1 na zápasy v náš prospěch. Za týden nás čekala Plzeň a její
poněkud nesportovní fanoušci. Hned v začátku jsme jim ukázali, kdo je tu vítěz a kdo míří
za titulem. Po prvním zápase chybělo jen málo. V neděli nás Plzeň trochu překvapila. Do
zápasu vstoupila s neuvěřitelným chtíčem po výhře. Tři body v 1.směně nám setřely
úsměv z tváře, ale na kolena nás nepoložily. Ukázali jsme Plzni,co znamená držet
pohromadě a hrát srdcem. Osudovou se nám, ale i Plzni stala 4.směna. Neuvěřitelná
šňůra hitů nás nasměrovala směrem k medaili. V tomto nádechu se zápas vyvíjel až do
vítězného konce, který byl plný dojmů, radosti a slz. Sezóna 2008 byla nezapomenutelná
a to ne jenom díky získanému titulu, ale především díky úžasné partě, skvělým trenérům a
v závěru díky neuvěřitelné hře, kde se projevilo srdíčko všech.

Joudrs Kadetky

Když jsme se na podzim roku 2007 dostaly k týmu kadetek, nevěděly jsme, co od toho
čekat. Plny elánu jsme se do trénování vrhly po hlavě a nutno říci, že holky nám svým
zodpovědným přístupem a nadšením náš trenérský start hodně ulehčily. Snažily jsme se
jim předat co nejvíce z našich dovedností a hlavně v nich znovu probudit radost ze
softballu. První ovoce jsme začaly sklízet už na zimních halových turnajích, na kterých
jsme se vždy umístily na medailových pozicích, což nás všechny povzbuzovalo k další
tvrdé práci. Zjistily jsme, že to jde.
První jarní prověrku z opravdového softballu jsme zvládly na výbornou – vyhrály jsme
Joudrs Cup 16. Takový úspěch bylo potřeba náležitě oslavit. Oslavy se ujali Frolíkovi a
výsledkem bylo, že trenérky nebyly schopné jít druhý den do práce. 
Ve sbírání medailí jsme pokračovaly i ve zbytku sezóny. Na Open MČR v červnu jsme
získaly dokonce stříbrnou medaili, ale naším hlavním velkým snem bylo na velkém turnaji
porazit Krč. Našemu snu jsme podřídily prázdninovou přípravu a věřily jsme v jeho splnění
až do konce.
Bohužel, pod tíhou očekávání ze strany trenérek, rodičů i hráček jsme sezónu zakončily
poněkud nervózně a na podzimním Mistrovství ČR jsme získaly „pouze“ bronzovou
medaili. To ovšem nemění nic na tom, že jsme si společně celý rok užily a celkově
vnímáme tuto sezónu jako velice úspěšnou.
Moc děkujeme holkám za skvělou práci, klubu, že nám umožnil s nimi být co nejvíce, a
všem rodičům a fanouškům za podporu a pomoc.

Díky!

Evča, Erik, Dina, Karin a Ilona

Pohár mistrů evropských zemí 2008
V září roku 2008 se Bohnický areál Svoboda Park stal hostitelem bezesporu
největší evropské softballové události letošního roku. A myslím, že nikdo nemohl
závěrečná slova tohoto softballového svátku vystihnout lépe, než sám předseda Tomáš
Kusý:

Chci jménem předsedy oddílu
a šéfa organizačního výboru PMEZ
poděkovat všem Joudrs hráčkám a přátelům Joudrs
za jejich obětavý výkon na Poháru.
Byla to skvělá práce
a doufám, že ukázala,
že Joudrs umí pořádat i velké akce.
Bohužel jsem nestačil poděkovat všem osobně,
a ač to možná není na mě vidět,
tak si vážím každé práce a každého,
kdo k organizaci přispěl jakýmkoliv způsobem.
Také díky za to,
že jste mi ukázali,
jak silný je náš klub
a že se nemusíme bát velkých cílů,
protože díky vám vím,
že umíme vyvinout velké úsilí
a splnit vytyčený cíl.
Děkuji.
S úctou Tomáš Kusý,
váš předseda

Všichni okolo této události vynaložili obrovské úsilí, za což jim patří obrovské
poděkování. Ale stálo to rozhodně za to.Atmosféra byla úžasná a pohárový stroj šlapal
jako hodinky.Za což samozřejmě musíme poděkovat i všem sponzorům a partnerům.
Generální partner

Hlavní partner

Partneři

Hlavní mediální partner:

Hlavní pořadatel:

Spolupořadatelé:

Mediální partneři:

Pořadatelé:

