Ročenka 2009

Partneři Klubu:

Děkujeme!

Sk Joudrs Praha – Sezóna 2009
75 registrovaných členů
Ženy A
Trenéři:

Soupiska:

Soutěž:

Ženy B

Tomáš
Miroslav
Dagmar

Kusý
Wilda
Fuchsová

Daniel
Jakub
Ivan
Tomáš

Tobola
Stařík
Chrobok
Zumr

Dominika
Tereza
Lenka
Petra
Petra
Magdaléna
Vladimíra
Klára
Petra
Dina
Eva
Eva
Aneta
Jana
Lucie
Marie

Benešová
Jakešová
Jaklová
Kalčevová
Křiklánová
Loudová
Malovíková
Patlichová
Pravečková
Pfeiferová
Rendlová
Rychtaříková
Rynešová
Vacíková
Zappová
Zelenková

Tereza
Štěpánka
Monika
Hana
Kamila
Iva
Anna
Adéla
Adéla
Denisa
Magda
Lucie
Lenka
Karin
Nikola
Hana

Dobrá
Frolíková
Grešáková
Holešovská
Chroboková
Janoušková
Lemberková
Mertová
Plavcová
Podzimková
Polmanová
Pospěchová
Richterová
Štefková
Štefková
Zvolánková

Extraliga žen
1. místo

Pořádané
turnaje:

2. liga žen
3. místo

Kadetky
Eva
Rendlová
Dina
Pfeiferová
Lenka
Jaklová
Marie
Zelenková
Iva
Janoušková
Barbora Adamčíková
Lenka
Barcalová
Andrea
Lisková
Romana Lojková
Gabriela Marie
Barbora Malinová
Hana
Němečková
Kristýna Paukerová
Sára
Roeselová
Michaela Skurčáková
Eliška
Smíšková
Nela
Sojková
Diana
Susová
Barbora Šťastenková
Iveta
Šturmová
Dominika Vaňová
Tereza
Venclová
Klára
Vokatá
Veronika Zlatníková
Pražský přebor
juniorek
2. místo

Joudrs cup 13
Joudrs cup 16
Joudrs cup 19
Joudrs cup 30
Joudrs indoor cup
Finálový turnaj Extraligy kadetů
2. Extraligový turnaj žen

Žákyně
Petr
Dina
Marie
Lenka
Iva
Julie
Sára
Sofia
Marie
Lucie
Linda
Barbora
Marie
Adéla
Pavlína
Nikol
Pavlína
Kristýna
Michaela
Klára
Veronika
Kateřina

Pospěch
Pfeiferová
Zelenková
Jaklová
Janoušková
Coufalová
Dicková
Fajnerová
Fragnerová
Frabišová
Francová
Gaždová
Halaburtová
Křížková
Kubešová
Málková
Menčíková
Paukerová
Poláková
Pospěchová
Puciowová
Růžičková

Pražský přebor
žákyň
2. místo

Členové reprezentací
Tereza
Lenka
Magdaléna
Dina
ME Valencie - 3. místo
Eva
Jana
Lucie
Eva
Denisa
Gabriela
Michaela
ISF Youth World Cup - 5. místo
Iveta
Hana
Romana
Dominika
Štěpánka
Adéla
SCM 19
Denisa
Lucie
Aneta
Nikola

Jakešová
Jaklová
Loudová
Pfeiferová
Rendlová
Vacíková
Zappová
Rychtaříková
Podzimková
Lustigová
Skurčáková
Šturmová
Zvolánková
Lojková
Benešová
Frolíková
Plavcová
Podzimková
Pospěchová
Rynešová
Štefková

Ženy ČR
Ženy ČR
Ženy ČR
Ženy ČR
Ženy ČR
Ženy ČR
Ženy ČR
Širší výběr Ženy ČR
Kadetky ČR
Kadetky ČR
Kadetky ČR
Kadetky ČR
Kadetky ČR
Širší výběr Kadetky ČR
SCM 19
SCM 19
SCM 19
SCM 19
SCM 19
SCM 19
SCM 19

Turnaje 2009

Ženy A

Ženy B

Kadetky

Joudrs Indoor cup
Indoor cup Scheidam
Jacobe cup
Mastenbroektoernooi 2009
1. Extraligový turnaj žen
2. Extraligový turnaj žen
3. Extraligový turnaj žen

2. místo
12. místo
1. místo
4. místo
1. místo
2. místo
1. místo

PVP Parma

2. místo

Joudrs Indoor cup
Joudrs cup 19
Turnaj o Orlí vejce
Brno universita indoor cup
Ligový turnaj
Turnaj Arrezo - Firenze
Krčanda
3. kolo Extraligy - Mladé Buky
Open pohár Kadetek
5. kolo Extraligy - Merklín
Finálový turnaj extraligy - Ostrava
Open pohár juniorek

7. místo
3. místo
4. místo
1. místo
3. místo
1. a 3. místo
9. místo
2. místo
7. místo
4. místo
4. místo
1. místo

Žákyně

Joudrs cup 16
Joudrs cup 13
2. kolo Extraligy Krč
3. kolo Extraligy - ZŠ Jana Wericha
4. kolo Extraligy - Jundrov
5. kolo Extraligy - Ostrava
Finálový turnaj Extraligy - Dvůr Králové nad Labem

5.
3.
6.
6.
4.
7.
5.

místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo

Joudrs Ženy A

Joudrs ženy A v roce 2009 reprezentovaly:

Dominika Benešová

Tereza Jakešová

Lenka Jaklová

Křiklánová Petra

Magdaléna Loudová

Vladimíra Malovíková

Dina Pfeiferová

Eva Rendlová

Eva Rychtaříková

Rynešová Aneta

Jana Vacíková

Lucie Zappová

Marie Zelenková

A ze začátku sezóny také:
Petra Kalčevová

Klára Patlichová

Petra Pravečková

JOUDRS A 2009 – spanilá jízda nového týmu
Bylo nebylo….sezóna 2008 skončila smutně a navíc se několik hráček s JOUDRS
rozloučilo (Babet, Šajny, Fufu, na začátku jara 2009 pak kvůli zranění Peťan). Do
2009 jsme tedy nastoupily jako omlazený tým, kdy jsme povolaly do řad Áčka naše
naděje, které v roce 2008 hrály úspěšnou sezónu za B-tým – Lištičku, Domču, Anetu,
Majku a Pepu-Peťánka. Aby toho nebylo málo, tak Eva a Eriček si sezónu 2009 střihly
v Itálii a byly zpět až na PVP. Všechny jsme tak před novou sezónou měly kapku
strach, jaké to bude, bude tým klapat, jak nám to půjde, co mláďata? Přeskočím
několik měsíců – odpověď bude znít nadšeně: „super“, „skvěle“, „výtečně“, „doufám,
že si to užily stejně jako my“. Možná, že ale přece jen stojí za to vrátit se na začátek.
Oťukávaly jsme se na Indoor Cupu v Schiedamu, pak také na Indooru v Chomutově.
Vrchol ale přišel v březnu v Casertě – kdo by si myslel, že v březnu je na jihu Itálie
krásně teplo, tak se šeredně mýlí. Takovouhle vichřici a mráz jsme ještě nezažily a do
toho ještě hrajte s Casertou, za kterou hraje Melisa Sanchez nebo domorodá paní. Na
prkně jsem měla, co dělat, a i tak jsem slyšela, jak vichřice přemisťuje hráčky
hluboko do vnějšího pole a jako bychom se naladily na stejnou myšlenkovou vlnu
„prosím, ať už je konec“. Že by to teda začalo tady? Zbylé dva dny už byli prima,
sluníčko svítilo a my jsme potrápily Španělky, měly jsme rozchod v Římě, prostě
pohoda. V Enschede to ještě bylo standardně těžké, ale bylo znát, že forma je na
cestě. A pak už to skutečně začalo. Jarní turnaj na Krči – výhra. Liga – 1. víkend čtyři
nahoře, 1. ligový turnaj – vítězíme, do duelu s Eagles vyhráváme vše, pak
v televizním zápase nám nevychází tie-break a prohráváme. Na konci sezóny je to
jediná prohra v lize (pokud nepočítáme Sharx na 2. ligovém turnaji). Prázdniny – část
JOUDRS úspěšně reprezentuje ve Španělsku. Chvilku po návratu JOUDRS po
nervózním začátku kosí soupeře na PVP v Parmě a nakonec získává úžasné stříbro. 3.
Ligový turnaj – je to trapné – vítězíme. Začíná play-off – kosíme Chemii a
zajišťujeme si finále. Final Four – vítězíme (jistota poháru, jupííííí). Finále –
dramatické, ale přesto jasně 3:0 na zápasy vítězíme a porážíme Eagles!!!!! Holky
díky, Šádo díky, Miwi díky a samozřejmě Tome díky!!!

Joudrs Ženy B

Joudrs Ženy B v roce 2009 reprezentovaly:

Tereza Dobrá

Štěpánka Frolíková

Monika Grešáková

Hana Holešovská

Kamila Chroboková

Iva Janoušková

Anna Lemberková

Adéla Mertová

Adéla Plavcová

Denisa Podzimková

Magda Polmanová

Lucie Pospěchová

Lenka Richterová

Karin Štefková

Nikola Štefková

Hana Zvolánková

Joudrs B - SEZONA S DOBRÝM KONCEM
Sezona Joudrs B by se asi dala shrnout v jedné větě: byla zábavná, plná zvratů, s dobrým
koncem a poslední s našimi trenéry.

Po odchodu některých hráček do A teamu zůstala

v našem elitním výběru pouze jedna nadhazovačka, proto za námi prakticky každý víkend
základní hrací části dorazila na výpomoc Péťa Křiklánová nebo Lucka Zappová (kterým tímto
velice děkujeme). Naše výkony měly poměrně neobvyklý průběh. Do prvních zápasů jsme
vkročili po zimní přípravě úspěšně. První dva víkendy jsme zakončili s pěkným výsledkem tři
jedna na zápasy v náš prospěch. Pak ale přišel z neznámých důvodů zlom a naše výsledky
začaly pomalu ale jistě klesat a klesat… Původní ambice „hrát finále jako loni“ se pro mnohé
změnila na „nesestoupit“. Pak jsme se ale opět dostaly nahoru a dvacátého osmého června
jsme vybojovali ve Svoboda parku těsné vítězství nad Čechií, vítězem 2. ČSLŽ.
Červencové volno nás nabudilo a plně připravilo na srpnová klání v Itálii. Vyrazili jsme sice
bez obou nadhazovaček, se kterými jsme na turnaj počítali, trn z paty nám ale doslova
vytrhla Petra Křiklánová, která se ujala místa první nadhazovačky. Hanka (Hobbie)
Holešovská statečně nastoupila na místo druhého nadhazovače a bez jakékoliv přípravy i ona
bravurně zvládla celých deset dní na prkně. První turnaj pořádaný Arezzem se odehrál v klidu
a pohodě a nakonec jsme v boji o třetí místo vyhrály. Následně jsme vyměnili stany na rušné
louce za tělocvičnu, ve které se nesmělo absolutně nic (dokonce trenéři muži byli
z náboženských důvodů z haly vyhoštěni ven a do Transitů)… Se všemi strastmi jsme se ale
poprali výborně a turnaj ve Florencii jsme suverénně vyhráli. Po prohlídce nádherného města
jsme se vydali zpět do toho ještě nádhernějšího – zpátky domů, do Prahy.
Ani jsme si nestačili vydechnout a začala podzimní část ligy. V té se naše výsledky nejen
srovnaly, ale v posledním víkendu v Trutnově jsme si vybojovali zpět naše místo v play-off.
To se odehrávalo opět v Trutnově. První sobotní zápas jsme sice prohráli, ale neděle ráno
byla naše. Stav byl tedy 1:1 a rozhodl až všemi očekávaný odpolední zápas. Ten už se nám
vybojovat nepodařilo. S výsledkem 5:4 jsme se ve druhé české softballové lize žen umístili na
krásném třetím místě. Tento víkend byl poslední, který jsme odehráli s našimi trenéry Danem
a Ivanem. Doufáme, že se jim bude i nadále dařit nejen v softballu, ale i jinde, že se na nás
přijdete podívat a že se budeme i nadále potkávat nejen na Joudrs akcích. Děkujeme všem,
kteří nám tuto sezonu věnovali svůj čas a úsilí a pomohli nám ke všem úspěchům.
Kamča Ch.

Joudrs Kadetky

Hodnocení kadetské sezóny 2009
Tým kadetek měl pro letošní sezónu jasný cíl, a to navázat na své úspěchy z loňského roku.
Sice byl oproti minulé sezóně oslaben o pět hráček základní sestavy, které už bohužel
přerostly kadetskou kategorii a musely se posunout do Béčka, ale zase posílen o trojici o rok
mladších hráček ze Dvora Králové, které nám měly být oporou pro sezónu nadcházející.
Trenérský tým fungoval ve složení Dinča, Evča, Erik, Lenka a Karin a snažil se kvalitně
připravovat hráčky na cestu k vytoužené medaili na podzimním MČR.
Zimní sezóna nezačala vůbec špatně. Podařilo se nám vyhrát jednodenní turnaj
v Sedlčanech, obsadit třetí místo na Trutnovském drakovi a dokonce vyhrát snad
nejprestižnější kadetský halový turnaj na Krči. Ovšem na následujícím turnaji pořádaném ve
sportovní hale na Ruzyni týmem Storms ze ZŠ Jana Wericha nám ve finále Krč porážku
oplatila. Nicméně zima napovídala, že bychom mohly v sezóně pomýšlet opět hodně vysoko.
Na konci března trenérský tým bohužel opustily Erik a Evča, ale do trénování mládeže se
s velkou chutí pustila nově Majka. Na prvním venkovním turnaji, kterým byl Joudrs Cup 16,
jsme měly první příležitost ukázat, jak nebezpečný náš tým pro ostatní soupeře bude.
Bohužel velkolepý vstup do sezóny se nekonal a náš tým si z turnaje odvezl mírné zklamání
z 5. místa a ne příliš vydařené hry. Další příležitost napravit si reputaci jsme měly v květnu
na Krčandě, které se zúčastnilo 15 týmů včetně tří ze Slovenska. Bohužel ani reparát se nám
nepovedl a náš tým z tohoto turnaje odjížděl s diplomem za 9. místo a velkým zklamáním.
Vršící se neúspěchy už nebylo možné připisovat jarní „nerozehranosti“ jako v případě Joudrs
Cupu, ale spíše novému neduhu, který se začal v týmu rozšiřovat – malá účast na trénincích,
která byla v některých případech opravdu tristní, ať už z důvodu vážnějších zranění několika
hráček nebo prosté nechuti trénovat.
Světlejším bodem jarní části sezóny byl turnaj v Mladých Bukách, kde tým i přes značné
komplikace na postu trenéra získal druhé místo, již tradičně za Orlicemi z Krče. Bohužel ani
tento dílčí úspěch nemotivoval hráčky k větší účasti na trénincích a sezóna pokračovala ve
velice podobném duchu. Na Open Poháru kadetek jsme opět obsadily pozici hluboko pod
stupni vítězů – tentokrát nám na diplomu svítila sedmička.
Na začátku letních prázdnin se tým společně s týmem žákyň vydal na soustředění do italské
Maceraty, kde také sehrál několik zápasů s místními týmy různých věkových kategorií a
nutno pochválit všechny naše zúčastněné hráčky za předvedenou hru v útoku proti italským
nadhazovačkám. Bohužel naše nadhazovačky se pro soupeře ukázaly být velice lehkým
oříškem a tak někdy jsme měly pocit, že se nacházíme spíše na střelnici než na softballovém
hřišti. Účel soustředění, včetně nákupů, výletů, slunění na pláži a koupání v moři, byl ale
splněn, a doufejme, že i hráčky byly spokojeny.
Po měsíčním odpočinku od veškerého softballového dění jsme měly v plánu se všechny sejít
na srpnovém týdenním soustředění na Joudrs, připravovat se na náš podzimní vrchol
v podobě MČR a také shlédnout některé zápasy českého národního týmu na kadetském
World Cupu, který probíhal v tu dobu na Krči. Ovšem z 16 hráček, které měl tým kadetek na
soupisce, se soustředění zúčastnilo jen pět. Už to nám bohužel napovědělo, jakým směrem

se nejspíš bude ubírat zbytek sezóny a že spíše než se soupeři budou naše hráčky bojovat
každá sama se sebou.
Prvním testem našeho podzimního odhodlání byl turnaj v Merklíně, kde jsme předvedly hru,
která nakonec sice stačila na 4. místo v turnaji, ovšem proti silnějším týmům jsme moc šancí
na vítězství neměly.
Vyvrcholením celé letošní sezóny bylo Mistrovství ČR kadetek, které se konalo v Ostravě. I
když se jednalo o turnaj, na kterém se bojovalo o titul mistra a na kterém se rozdávaly
medaile, ještě večer před odjezdem jsme na soupisce neměly potřebných devět hráček. Tým
se nakonec na turnaj vypravil a při absenci silných týmů z Kostelce a Dvora Králové obsadil
4. místo, které by za stávající situace mohlo být považováno za úspěch. Ovšem z celoročního
pohledu musíme konstatovat, že spokojeni ani s výsledkem na MČR ani z průběhu celé
sezóny být nemůžeme. Malou náplastí pro nás mohlo být ocenění Míši Skurčákové jako
nejlepší nadhazovačky finálového turnaje.
Nutno konstatovat, že celá tato sezóna byla provázena dlouhodobými zraněními některých
hráček, které tak do hry zasáhnout nemohly. Jiné hráčky se zase potýkaly s problémem
nedostatečné motivace, což je v tomto věku, doufejme, normální a pouze přechodné, ale i
klub nese na vzniklé situaci svůj podíl viny a vše se bude snažit v příští sezóně napravit.
Chtěla bych touto cestou poděkovat těm hráčkám, které náš tým nenechaly na holičkách a
hájily barvy našeho klubu až do zbytků svých sil. Nechť jsou pro ty ostatní příkladem.
Za realizační tým kadetek 2009
Eva Rendlová

Joudrs Žákyně

Žákyním se první sezóna se vydařila náramně
Pohár mistryň, úspěch A-týmu a skvělá atmosféra vzbudili zájem o softball i mezi těmi
nejmladšími, a tak vznikl náš úplně nový tým žákyní. Ještě jsme si nestačili ani pořádně
osahat rukavice a už jsme jeli na první halový turnaj. Nová zkušenost, první víkend
pohromadě, halovkový mazec i prohry ve všech zápasech nás sice trochu zaskočili, ale o to
více jsme se vrhli do dalšího trénování. Pod vedením trenérek z řad zkušených hráček z áčka
– Evy, Diny, Lenky, Erika a Majky jsme pilovali nejen softové dovednosti, ale pracovali na
kondici a týmovém duchu. Na další halovce v Krči jsme se totiž chtěli předvést nejen
soupeřům, ale také našim rodičům. My jsme už věděli, co nás čeká, takže tentokráte byli
trošku překvapeni tátové a mámy, kteří halový soft viděli poprvé. I když jsme opět nezískali
žádné bodíky, předvedená hra už byla mnohem lepší a i některé naše prohry byly jen velmi
těsné. Co naplat, ještě jsme měli příliš málo zkušeností. V podobném duchu se nesl i poslední
halový turnaj, na kterém jsme však konečně urvali své první vítězství. Na děvčatech se již
projevila mnohem větší jistota a pomalu se začaly profilovat na jednotlivých postech. To vše
spolu s poctivou zimní přípravou zpestřenou soustředěními a prvními tréninky venku v plné
sestavě nás nabudily do soubojů v lize žákyň. A hned první turnaj nám přinesl skvělý
výsledek. Navíc na domácí půdě. Ukázali jsme soupeřům i fandícím rodičům, že už nejsme
žádní zajíci. Potrápili jsme favority, zapsali si na své plusové konto další výhry a hlavně
vybojovali svou první medaili za výborné třetí místo. V podobném duchu probíhaly i další
turnaje. Začali jsme si mnohem více věřit, povzbuzovali se navzájem, předváděli stále lepší
hru a hlavně sbírali cenné skalpy. Na Werichovi i v Krči jsme se již pravidelně usazovali ve
středu výsledkové listiny a pro mnohé týmy jsme se stali nepříjemným soupeřem, se kterým
se musí počítat. Naše výsledky i poctivá práce zaujaly i rodiče, kteří nám začali pomáhat
s dopravou na zápasy, bouřlivě fandili a začali se mnohem více zajímat o dění v našem týmu,
i o softball jako takový. Jejich zájem nás velmi povzbudil do dalších bojů a v Brně nás
opravdu jen jeden jediný krůček dělil od další bronzové medaile, málem nám zůstala na
lopatě i Krč. To už se v týmu zabydleli další nováčci a naše soupiska se úspěšně rozrůstala.
Vznikla nová přátelství a kolektiv jsme utužovali nejen o chvílích volna na turnajích.
Především soustředění v Itálii začátkem prázdnin nám přineslo hodně pozitivního po všech
stránkách: poznávání jiné země, radovánky u moře, výlety, ale především porovnání našich
dovedností na hřišti s domácími týmy. A výsledek vzájemných soubojů byl velmi příjemný,
zvláště když se ze soupeřek staly kamarádky, se kterými jsme si uvědomili, jak je důležité
znát cizí jazyky. Týden pospolu náš tým utužil. Zopakovali jsme si jej v srpnu na vlastní
základně, kdy jsme si jej zpestřili sledováním soubojů nejlepších světových kadetských týmů.
Kromě fandění našim jsme se snažili od těch starších odkoukat jejich kvalitní hru. Nejvíce nás
fascinovala rychlost a technika Japonek, jejich radost ze hry, nasazení i pokora k trenérům.
Když si i my tohle osvojíme, budeme určitě vítězit stejně jako ony. A soustředění opět
ukázalo, jaké máme skvělé rodiče: jejich chutné obědy, kterými nás zásobovali celý týden,
nám dodaly potřebnou energii k pilnému tréninku.
A už se pomalu blížil vrchol sezony, finálový turnaj ligy žákyň. Do něj jsme se kvalifikovali na
výborném 5. místě konečné ligové tabulky, a to i přes neúspěch v posledním ligovém turnaji
v Ostravě. Na ten jsme odjeli jen s minimálním počtem 9 hráček. Zde se naplno ukázalo, jak

je důležité nejen poctivě trénovat, ale přistupovat i k účasti na mimopražských turnajích.
Těch devět statečných předvedlo, jak moc si váží svých spoluhráček i svého týmu a že soft je
kolektivním sportem, kde se jeden bez druhého neobejde…
Finálový turnaj jsme pak absolvovali naštěstí už s dostatečným počtem hráček, a i to mělo
velký vliv na konečný famózní výsledek. Po čtyřhodinové hře na silném sluníčku v prvním dnu
jsme totiž do dalších bojů mohli nasadit nové síly. To spolu s bojovným výkonem, nasazením
a dobrou hrou v poli i na pálce podpořenou jistým nadhozem přineslo pro soupeře i
zasvěcené nečekaný výsledek v podobě skvělého 5. místa. Což při účasti polské Wroclavi
znamenalo, že jsme čtvrtý nejlepší český tým! Z našeho úspěchu se radovali i přítomní
rodiče, kteří neváhali přijet podpořit nás až do Dvora Králové. Jejich nadšení pro softball i
tým se projevil i jejich hojnou účastí na exhibičním zápase rodičů a žákyní, který byl oslavou
naší první a úspěšné sezóny. Do té další si přejme ještě větší snahu o zlepšování, snahu
poctivě trénovat ze strany všech hráček týmu podle hesla těžko na cvičišti, lehko na bojišti.
Také chuť vítězit a přispět k úspěchu celého týmu. V tom nás jistě opět podpoří a také nám
pomohu rodiče. Děvčata rozhodně mají na to získat v příštím roce na Mistrovství republiky
medaili, a to je i náš hlavní cíl v nové sezóně. Tak pojďme na to žákyňky Joudrs – á jedéém!

Za trenérský tým žákyní
Petr

