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KVĚTEN
Aktualita

Pozvánka na Odpoledne plné zábavy a přihlášky na nový šk. rok 

V úterý 27. června proběhne v čase 16:00 – 18:00 na hřišti s umělým povrchem 
v našem areálu tradiční Odpoledne plné zábavy, dětský den k závěru školního 
roku, který je určen všem dětem do 10 let jak z kroužku Sportování pro nejmenší 
– Micro tým a našim T ballákům, tak samozřejmě i široké veřejnosti. Děti budou 
mít jako vždy možnost absolvovat stanoviště s různými sportovními a zábavnými 
disciplínami, zasoutěží si v malování na chodníku a bude také oblíbená 
minidiskotéka. A chybět nebudou samozřejmě ani sladké odměny, takže rodiče, 
přijďte si se svými ratolestmi užít prima odpoledne. Přijde i Joudík . 
A můžete se již také přihlašovat do kroužku Mikro na nový školní rok! Časy 
tréninků jednotlivých kategorií zůstávají nezměněné, stejně jako výše příspěvků. 
Takže stačí napsat na e-mail joudrs.mikro@seznam.cz, jaký den a čas tréninku 
podle věku dítěte preferujete.
A neváhejte, o náš kroužek bývá tradičně obrovský zájem a počet míst je 
omezený!

Ženy A 
Na vrcholu žebříčku extraligy
Naše ženské Áčko drží laťku velmi vysoko, 15 zápasů, z toho 14 výher a úctyhodné skóre 
105:18.

V sobotu 13. května ženy přivítaly na domácím hřišti tým Snails z Kunovic. V prvním zápase 
měly do poloviny utkání trochu bodově navrch Snails, ale v závěru patřilo utkání 
joudrsačkám. V dohrávce 6. směny se dokázaly lépe bodově prosadit a nasázely 
soupeřkám 4 body. S 13 hity nakonec první zápas vyhrávají 6:4. Následně začíná druhý 
zápas a s ním spojená jediná porážka týmu. Holky sice pálily, ale všechny odpaly končily v 
rukavicích soupeřek. Tento zápas skončil 5:1 pro šnečice z Kunovic.

Následující den, v neděli, přijel do Bohnic tým Nové Buky. Naše hráčky si po sobotní první 
porážce sezóny spravily chuť hned 2 krát po sobě. Oba zápasy ukončily předčasně a s 
přehledem vyhrály 10:0 a 9:0. 

V sobotu 27.května se Áčko vypravilo do Ledenic hrát se současnými největšími rivalkami. 
V prvním zápase se našim hráčkám povedlo skórovat ve 3. a 4. směně po dvou bodech. 
Díky naší bezchybné obraně a skvělému nadhozu ledenické ženy mnoho prostoru k útoku 
nedostaly. Konečné skóre 4:1 pro Joudrs.
Tento match byl o dost vyrovnanější, a pro diváka napínavější. Joudrsačky začly zápas lépe 
a ještě po 4. směně vedly 5:1. Žraločice, ale zápas nevzdaly a podařilo se jim skóre srovnat. 
Přišel tedy na řadu tiebreak, ve kterém se našim holkám podařilo dovézt vítězný bod.

V neděli 28. května se naše Áčko vypravilo na nedaleké Tempo. V prvním zápase se holkám 
pálky bodově prosadily sice až v polovině zápasu, ale vzhledem k tomu, že soupeřkám 
dovolily pouze jednou skórovat, tak to stačilo. Výsledek 6:1 pro Joudrs.
Druhý zápas byl již trochu napínavý, a to díky velmi slušným odpalům na obou stranách, 
které buď končily přímo v rukavicích nebo je výborně hrající obrana na obou stranách vždy 
dokázala zahrát. Po sedmé směně bylo skóre tedy 1:1 a musel rozhodnout až tiebreak. V 
nastavené směně se našim holkám podařilo dovézt 2 body a Tempu pouze 1 bod. Těsné 
vítězství Joudrs 3:2.



strana 2 

Juniorky

Květnové double v 2.lize žen, jednou nahoře a jednou dole

V sobotu 13.května sehrály juniorky dvojzápas s týmem Čechie v Radotíně. V prvním zápase našim holkám "kladiva" pálily o sto 
šest již od začátku a soupeřky nedokázaly držet krok. Vítězství Joudrs 11:1. V druhém zápase měly oba týmy velmi podobný 
počet hitů, Joudrs zahrály bez chyb v poli, ale nakonec bodově úspěšnější byly soupeřky s Čechie 5:3.
V neděli 14.května přijel na naše hřiště tým PV Praha. Obdobný scénář jako v sobotu. První zápas s přehledem vyhrály Joudrs 
12:2. V druhém zápase nechaly soupeřky na začátku lehce bodově odskočit a už se jim nepodařilo zápas otočit. Vítězství PV 8:7.
V sobotu 27.května se juniorky vypravily do Trutnova. V prvním zápase proti domácímu týmu se jim na pálce opravdu dařilo. 
Nějaké ty chyby v poli byly, ale pálka byla silnější. Vítězství 7:3. V druhém klání holky začaly pálit  přímo do rukavic soupeřek. 
Chyb v poli bohužel přibylo. Bilance opět 1 výhra a 1 prohra.
V neděli 28.května se znovu opakoval květnový scénář. Tentokráte s týmem Storms Řepy. První zápas 4:0 ve prospěch Joudrs. V 
druhém zápase přišlo opět "prokletí" a soupeřky i přes veškerou snahu našich holek vyhrály.

Muži A
V sobotu 20.května naši chlapi  odehráli double s Radotínem. Jednou nahoře, jednou dole. V prvním zápase se 
radotínským povedlo v dohrávce 3. směny odskočit na sedmi bodový rozdíl, ale naše chlapy to nijak nezaskočilo. 
Od začátku 4. směny se dokázali pálkařsky prosazovat a skórovat v každé směně. Konečný výsledek 15:12 pro 
Joudrs. V druhém klání Joudrs načali zápas 7 body v první směně, Radotín se ovšem nezalekl, se 17 hity a 
žádným errorem v poli zápas vyhrál 20:10. 
V neděli 21.května se utkali s PV Praha na Tempu. V prvním zápase Joudrs dominoval jak na pálce tak v poli, kdy 
jednoznačný výsledek byl pro naše chlapy 11:1. V druhém následujícím utkání už nebyl výsledek tak 
jednoznačný, byla to přetahovaná o každý bod. Joudrsáci, ale dovezli o bod víc nežli soupeř a zvítězili 6:5. V 
současné době jsou na třetím děleném místě v tabulce a to je super. :-) 

Kadetky starší
Vlakem do Ostravy na extraligu
V pátek 12.5.2017 děvčata a jejich trenéři vyrazili vlakem z hlavního nádraží v Praze na 2.kolo extraligy do Ostravy. Cesta probíhala 
skvěle a všichni se bavili, až si nějak nevšimli, že by měli vystupovat. Ostravské nádraží tedy přejeli a dojeli až do Opavy. Nakonec se jim, 
ale podařilo vrátit se vlakem zpět, kam potřebovali. 
V prvním ranním zápase proti domácím Arrows si holky vedly výborně, hezkými odpaly a téměř bezchybnou obranou dovedly zápas k 
vítězství 9:2. Naladěny na dobré vlně se odpoledne postavily proti Trutnovu. Odpalů už nebylo tolik, jako ráno, ale byly správně 
umístěny. Zasloužené druhé vítězství joudrsaček 4:1 ukončilo jejich sobotní bitvy.
V neděli  po ránu se jim již tak dobře nevedlo. V zápase s pražskými Eagles bylo více štěstí na straně soupeřek. Rozhodovaly těsné auty a 
holkám se dařilo pálit hlavně do rukavic soupeřek. Tento match prohrály 7:2. V posledním zápase proti Tempu se holkám nepodařilo 
dovézt ani jeden bod a soupeřky vyhrály s přehledem 10:0. 

Extraliga - 6 výher a jen 2 prohry, slušná květnová bilance

V sobotu 6.května naše juniorky odjely do Brna, kde sehrály dvojzápas s místním týmem Sever Brno. První zápas byl až do 
poloviny bodově vyrovnán. Ke konci zápasu se našim joudrsačkám podařilo bodově odskočit a zápas tak vyhrát 9:5.
Druhý zápas začaly lépe soupeřky a na konci 2.směny již vedly 7:2.  Na začátku směny čtvrté se ale výrazně probudily i 
naše pálky a holky si připsaly 6 bodů. Zápas se jim podařilo otočit a joudrsačky se tak mohly radovat z druhé výhry 9:7.

V pondělí 8.května hostily naše juniorky tým Eagles z nedaleké Krče. První zápas byl od začátku pod taktovkou našich 
holek. Přesto, že soupeřky slušně kontaktovaly míče, výborná obrana Joudrs jim téměř nepovolila skórovat. Vítězství 
Joudrs 12:4. V druhém zápase měly až do 5.směny bodově navrch soupeřky. U holek se poté probudila ta pravá chuť po 
výhře a tvrdými kontakty do míče dovezly v 6. směně 6 bodů a otočily zápas ve svůj prospěch, tedy 12:10 pro Joudrs.

20.května přivítaly ve Svoboda parku v Bohnicích tým Sever Brno. V prvním zápase měly zpočátku bodově navrch 
soupeřky, ale jen do 5.směny. V 6.směně je naše juniorky rozpálily a dovezly 5 bodů a bylo vyrovnáno. V poslední směně 
ještě přidaly bod a vítězství na straně Joudrs bylo 9:8. V druhém zápase šly do vedení od začátku naše hráčky. Brňandám 
se ale podařilo dotahovat, až nakonec zápas srovnaly a musel rozhodnout až tiebreak, kde v dohrávce 8. směny přidaly 
bod pouze joudrsačky a vyhrály 9:8.

V neděli 21.května dorazil na Joudrs tým Dvůr Králové. V prvním zápase, hned v 1.směně na naše slečny soupeřky vlétly a 
dovezly 5 bodů. Celý zápas si pak pohlídaly a neumožnily nám nějakou větší bodovou akci. Prohra 7:2. Druhé klání  bylo od 
začátku velmi vyrovnané. Ani jeden z týmu se nedokázal výrazně prosadit na pálce a skóre po 7směnách bylo 2:2. V 
nastavené směně se soupeřkám podařil dotlačit jeden vítězný bod. Prohra pro Joudrs 3:2.



Kadetky mladší

2. turnaj II. ligy kadetek v Brně

Holky spolu s trenéry měli odjezd v sobotu 13.5. již v 5:15 z Joudrs směr Brno. Jak popisuje trenér Radim, 
brzké vstávání a vlažné začátky zápasů jsou největší slabinou celého týmu. 
V prvním zápase proti domácím Cats na začátku díky sice vedly, ale nedokázaly stav zápasu udržet. Ve třetí 
směně se soupeřkám povedlo nasázet 4 body a zápas otočily ve svůj prospěch. Výhra soupeřek 9:2. V 
druhém a posledním sobotním zápase proti Hluboké se po velmi vlažném začátku mohly radovat soupeřky 
6 bodovým náskokem. Pak joudrsačky zaply a zápas dokázaly srovnat. Následující tajbreak ovládly bohužel 
soupeřky a vyhrály 10:7. 
Při nedělním zápase s Kotlářkou se opět dostavil obávaný vlažný start, kde soupeřky odskočily o 4 body. 
Snaha našich děvčat otočit zápas přišla pozdě. Holky z Kotlářky už si zápas pohlídaly a zvítězily tak 6:4.
V posledním zápase proti Havlíčkovu Brodu dostaly šanci se ukázat hlavně hráčky z řad nováčků. Ničeho se 
nezalekly a hrály opravdu hezky. Celý zápas měly plně pod kontrolou, o čemž hovoří i výsledek 21:1 pro 
Joudrs. Nakonec si naše holky odvážejí 5. místo. 
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Kadeti starší
2.kolo extraligy na domácím hřišti
V sobotu 6.května začal turnaj skvěle. Kadeti v prvním zápase  porazili Spectrum 10:0, jednalo se o úplně 
jinou hru než posledně, kladiva splašený, kluci rozjetý, nadhoz super, takže skvělý  zápas a frčelo se dál na 
vítězné vlně. Zápas s hrochy už minule naznačil, že šance jsou velké a pokud si pohlídají chyby, zvládnou 
vyhrát. Stalo se! Zápas byl skvělý, nadhoz a catcher fungovali na jedničku a vyndavali jednoho hrocha za 
druhým. Na pálce dávali celkem dobré rány a podařilo se jim stáhnout opět 4 body, soupeři  pole dovolilo 
dát pouze jeden bod, a tak již třetí výhra v extralize (druhá v turnaji) je příslibem, že letos může každý 
porazit každého. 
Zápasy číslo 3 a 4 už jim tolik nevyšly, nejdříve podlehli Břeclavi a i když dotahovali, už to na vítězství 
nestačilo. Zápas s Mostem druhý den ráno úplně nebyl dle jejich představ, začátek jim trochu utekl a  
najednou prohrávali 7:3. Joudrs kluci ale nic nezabalili a v poslední směně srovnali na 7:7, paráda, jede se 
tie-break - Dáváme 3 body, hustý v tie-braku? Velká paráda, soupeř...Bohužel 4, prohra 11:"10 hodně 
mrzí, měli jsme na ně, tak snad příště...

Kadeti mladší

Extraliga žáků v Mostu
V polovině května vyrazili kadeti mladší (žáci A) na 2.kolo extraligy do Mostu. Počasí bylo pekelně horké, 
ale občas spadla nějaká ta dešťová kapka. První zápas proti Havlíčkovu Brodu byl od začátku pod 
taktovkou Joudrs. Nedovolili soupeři ani jeden bod, nadhoz a pole fungovalo na jedničku. Kluci pálili jako 
diví a agresivní hrou na metách  zvítězili 4:0.
V druhém zápase proti Kunovicím se naši kluci opřeli do pálek a začalo to lítat. Ve třetí směně, za stavu 7:0 
pro nás bylo totálně prostřídáno pole, aby si kluci vyzkoušeli i posty, které tak často nehrají. Šnekům se 
podařilo ještě trochu zmírnit výsledek zápasu, ale druhá výhra 7:5 je doma.
V posledním sobotním zápasu proti domácímu týmu Painbuster Most nám trochu nevyšel začátek. Na 
klucích byla vidět únava po celém horkém dni a  nebyli schopni soupeři nadělit ani bod. Prohra 5:0 nikoho 
nemrzela. 
V neděli dopoledne začal duel s Chomutovem. Zápas byl na naší straně. Na konci třetí směny za stavu 2:0 
pro nás, ale začala bouřka. Déšť byl tak silný a vytrvalý, že kvůli nehratelnému hřišti byl turnaj ukončen. 
Doufali jsme, že se turnaj při první příležitosti dohraje, neboť jsme měli nakročeno do finále. 3 týmy z pěti 
byly jednoznačně pro. 1 tým uvedl, že se přizpůsobí rozhodnutí STK. Nakonec rozhodnutí podle soutěžního 
řádu bylo, že se celý turnaj anuluje, stačilo dohrát 1 a půl zápasu. Víkend ztrávený v Mostu byl jen takovým 
tréninkem a ne turnajem. Snad se do budoucna upraví nesmyslné pravidlo v soutěžním řádu.

Ženy C
Zatím 100% úspěch
Tento tým složený z žen  (matek - trenérek - bývalých hráček - atd...) si zápasy 
užívá naplno. V květnu odehrály 4 zápasy a všechny vyhrály. Proti béčku ze 
Spectra 5:3 ,Radotínu 7:5, Eagles 17:5 a Canaries 19:4. Jestli si povedou takhle 
stále, nebudou mít brzy místo, kam si věšet skalpy soupeřek. Tak to by šlo, jen 
tak dál!
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Žákyně starší

Úspěšné 2. kolo v Ledenicích
V sobotu 20.května naše žákyňky vyrazily do Ledenic. V prvním zápase narazily na "hrošice" z 
Havlíčkova Brodu. S tímto soupeřem to byl pro naše ranařky lehký boj, ve kterém zvítězily 
11:1. Po krátké pauze byl na řadě Merklín. Tento duel byl od začátku velmi dramatický a 
vyrovnaný, bylo vidět spousta hezkých zákroků v obraně i nějaké ty chybky. Joudrsačky 
nakonec soupeřky udolaly 5:4. Po delší pauze si na naše slečny chtěly  vyšlápnout holky z 
Trnavy. To se ale spletly, protože se jim nepodařilo dovézt ani bod a Joudrs s přehledem 
vyhrály 8:0. V neděli byl zápas s Blanskem asi nejtěžší. Během tohoto boje se zranily hned 3 
hráčky. Holky ale nic nevzdávaly a bojovaly až do konce. Bohužel, výhra na straně soupeře 
byla 6:5. V posledním zápase proti žraločicím z Ledenic byla tak trochu lehce vidět převaha 
našich joudrsaček, které v pohodičce vyhrály 7:3. Konečné krásné druhé místo na turnaji.

Žákyně mladší
II.liga na Hluboké
O víkendu 20. a 21. května se naše žákyně mladší vypravily na 2. kolo do Hlobuké nad Vltavou. Hned v 
prvním zápase proti týmu Dvůr Králové předvedly své softballové dovednosti v plné síle. Tvrdé odpaly 
střídaly hezké zákroky v poli. Krásné vítězství 10:4. V druhém sobotním zápase proti Kunovicím byla vidět po 
první výhře na hráčkách chuť hrát naplno. Na pálku holky přicházely v naprosté pohodě, jejich odpaly létaly 
do mezer a běhání po metách bylo pro fanoušky velkou radostí. Další výhra vysoko pro Joudrs 14:5. 
Poslední sobotní zápas s Trhovými Sviny byl velmi vyrovnaný od začátku do konce. Na všech hráčkách byla 
tak trochu vidět únava po celém dni. Zápas skončil vítězně pro soupeřky s těsnou výhrou 3:2. V neděli proti 
holkám nastoupil SaBaT. Na soupeřkách byla vidět herní převaha a zkušenost již od začátku zápasu. Když se 
joudrsačkám podařlo kontaktovat míč, soupeřky většinou bez větších problému zahrály aut. Prohra nad 
staršími a zkušenějšími soupeřkami naše holky ani nemrzela. Poslední zápas byl opět s týmem z Dvora 
Králové, s kterým naše holky již v sobotu bez problému vyhrály. Scénář zápasu byl velmi podobný a další 
výhra 11:5. Krásné 3. místo.

Žáci ml. + Žákyně ml.
Coachball
V sobotu 6.5. směs žáků a žákyň vyrazili autobusem do Liberce, kde náš tým Joudrs Abafundi vybojoval 
krásné druhé místo. Abafundi , neboli Ábíčka statečně bojovali od prvního zápasu. Do finále šli s našimi 
kamarády z Chomutova. Chomutovští jsou sice naši kamarádi , ale zároveň jsou to i naši největší soupeři. 
A tak to  bohužel i na začátku hry vypadalo, strach byl silnější. Trenéři museli dětem připomenout ,že je 
moc důležité užít si hru. Nakonec se dařilo, děti  začaly hrát, uhrály body a zahrály auty. Tento boj ale na 
vítězství již nestačil.
V sobotu 20. května se žáci ml. účastnili 3. kola na domácím hřišti Joudrs. Celým turnajem se probojovali 
bez jediné porážky, a turnaj celkem bez problému vyhráli. Na konci turnaje jim hráči z Nového Zélandu 
předvedli jejich tradiční HAKU.

Muži B

V pondělí 22. května na domácí půdě přivítali naši muži tým Ekonom G, v tomto zápase jim 
bohužel herní dovednosti nestačily a zápas prohráli 9:3.

29.května odjel náš rekreační tým do Radotína změřit své síly s týmem Starý psi. V hezkém 
zápasu, ve kterém oba týmy pálily jako o život a výsledné skóre bylo trochu větší, si naši muži B 
připsali první vítězství v sezóně a to 19:13. Gratulace a jen tak dál!
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Co nás čeká?

Červen: poslední měsíc před prázdninami!!!

Little League
Postup na Evropskou kvalifikaci v zastoupení Joudrs
Tak tyto hráčky Joudrs - Amálie Chaloupková, Nela Janáčková a Silva Krušinská byly nominovány do All Star týmu 
Little League Northwest v kategorii Major. Společně s dalšími spoluhráčkami z ostatních klubů vybojovaly postup 
do polského Kutna, kde se bude konat evropskoafrická kvalifikace o postup na turnaj do USA. 

Ženy A: 

Muži A: 

Juniorky: 

Muži B: 

Ženy C: 

Kadetky st.: 

Kadetky ml.: 

Kadeti ml.: 

Žákyně st.: 

Žákyně ml.: 

Žáci: 

T ball: 

Joudrs Slowpitchová Liga: 23. 6. VII. kolo, od 18:30 na Joudrs

Žáci

II. liga na Spectru a v Satalicích na plaváčka
V polovině května se naši žáci B a C vydali na nedaleké hřiště do Satalic. V prvním zápase si to Béčko a Céčko 
rozdali proti sobě. Béčko dokázalo v tomto bratrovražedném souboji vyhrát, ale jen dvoubodovým rozdílem. U 
týmu C byl vidět značný hráčský posun kupředu a trenéři byli velmi mile překvapeni. V dalších zápasech naše 
oba týmy čekal jeden z nejsilnějších soupeřů, a to Klackaři z Kostelce. Ani jednomu našemu týmu se tohoto 
silného soupeře nepodařilo porazit, ale i tak končili se vztyčenou hlavou. Joudrs B se v posledním zápase 
skupiny střetli s týmem Locos Břeclav. Tento zápas byl od začátku velmi vyrovnaný. Bylo k vidění mnoho 
nádherných zákroků v poli i neuvěřitelných přehozů. Nakonec z tohoto duelu vyšel vítězně soupeř o jeden 
bod. Joudrs C také změřili své síly s Břeclaví a stejně jako to bylo u "Béčka" , tak i tento zápas do poslední 
chvíle byl vyrovnaný. Naše "Céčko" ale nakonec tento zápas vyhrálo o jediný bod a připsalo si cennou výhru. V 
neděli se z důvodu silného deště odehrál jen jeden zápas, který nakonec byl anulován a rozdělovaly se body 
dle odehrané základní skupiny. I přes stejný počet výher i proher obou týmů nakonec díky "kolečku" skončilo 
Béčko na 3.místě a Céčko na 7.místě.

10.6. EL (vs. Chemie - Kotlářka), na Joudrs
11.6. EL (vs. Eagles), na Joudrs
15.6. EL (vs. SaBaT), na Joudrs 

3.6. II.LM (vs SKK-VSK Chemie Praha), na Kotlářce
4.6. II.LM (vs. SKK-VSK Chemie Praha), na Joudrs
17.6. II.LM (vs. Ledenice B), na Joudrs
18.6. II.LM (vs. HH Sezimovo Ústí), na Joudrs

10.6. II.LŽ (vs. SaBaT), na Joudrs
11.6. II.LŽ (vs. Čechie), na Joudrs
13.6. EL juniorek (vs. Dvůr Králové), ve Dvoře Královém
17.6. ELjuniorek (vsSaBaT), na JoudrsSabatu
18.6. EL Juniorek (vs. Trnava (SVK) ), v Trnavě                
24.6. II.LŽ (vs. SaBaT B, Čechie, Storms Řepy), v Kostelci n./Orlicí
25.6. II.LŽ (vs. PV Praha, Trutnov), v Kostelci n./Orlicí

5.6. I. tř. PPM (vs. FEL Praha), na Joudrs 
12.6. I. tř. PPM (vs. SaBaT), na Joudrs 
19.6. I. tř. PPM (vs. ISBA), na Krči
26.6. I. tř. PPM (vs. Bohemians), na Joudrs

6.6. PPŽ (vs. Kotlářka B), na Kotlářce
14.6. PPŽ (vs. Canaries), na Krči

Kadeti st.

10. - 11.6. EL kadetek, v Trutnově
24. - 25.6. EL kadetek, na Eagles

3. - 4.6. El kadetů, na Spectru
17. - 18.6. El kadetů, v Mostě
24. - 25.6. II.liga juniorů, v Břeclavi

10. - 11. 6. II.liga kadetek, v Hluboké n./Vltavou
24. - 25. 6. II.liga kadetek, v Chomutově

3. - 4.6. II.liga kadetů, V Ledenicích
10. - 11.6 EL žáků, na Joudrs
17. - 18.6. II.liga kadetů, v Sedlčanech
24. - 25.6. EL žáků, v Chomutově

3. - 4.6. II.liga žákyň, na Joudrs
17. - 18.6. II.liga žákyň, v Blansku
24. - 25.6. II. liga kadetek, na Sabatu

3. - 4.6. II.liga žákyň, na Joudrs
17. - 18.6. II.liga žákyň, v Blansku

10. - 11.6. II.liga žáků, v Pardubicích
24. - 25.6. II.liga žáků, na Joudrs

10.6. Coachball, na Tempu
17.6. T-ball, na Joudrs

zleva: Nela Janáčková, 
Amálie Chaloupková, 
Silva Krušinská, 
v pozadí ředitel 
LL Major v naší oblasti 
Radim Krušinský.



T-ball
Coachball
Na druhé kolo do Liberce vyrazili T-balláci již se třemi týmy a to Joudrs Navy, Orange a Sperare. 
Joudrs Navy si na své konto připsali hned 3 vítězství, jednu remízu a jen jednu porážku. Na jejich hře byla vidět pohoda i herní zkušenosti, které by mohli 
některým rozdávat.
Joudrs Orange si na své konto bohužel nedokázal připsat žádnou výhru, ale byla u nich vidět veliká chuť, se kterou do každého zápasu vstupovali. Zápas od 
zápasu si byli více jisti na postech a přesně věděli kam míč po odpalu přihodit.
Joudrs Sperare začali turnaj dobře, výhrou nad svými spoluhráči z Joudrs. V dalších 3 zápasech byl vidět věkový rozdíl a lehce více zkušeností soupeřů a 
joudrsákům se nepodařilo urvat další vítězství. V posledním zápase opět proti kamarádům z Joudrs byla vidět větší zkušenost a zápas Sperare vyhráli.

Třetí kolo na Joudrs 20.května.
Joudrs Navy se dokázali doslova prokousat bez jediné porážky za bouřlivého fandění fanoušků až do finále, kdy jim v cestě stál i velmi silný tým z Chomutova. Ve 
finále se střetli s Joudrs Abafundi. V tomto finálovém klání, ale zvítězil lehce vyšší věk a o málo více herních zkušeností na straně soupeře.
Joudrs Orange tento tým složený t úplných nováčků stále sbírá na každém turnaji své nové herní zkušenosti. V mnoha zápasech se jim již daří zahrát 3 auty, aniž 
by jim soupeř doběhl až na domácí metu a skóroval.
Joudrs Sperare se nepodařilo v základní skupině dovézt více bodů než-li soupeři, ale bylo vidět spousty hezkých zákroků v poli. V posledním zápase o umístění 
se opět stejně jako v Liberci střetli s Orange. V tomto zápase byli zase o málo úspěšnější a bratrovražedný souboj vyhráli.

T-ball
V této kategorii nejde primárně vůbec o výsledek, ale hlavně o celkový posun herních dovedností.
13. května vyrazili se 3 týmy na 2. kolo do Plzně. Všechny 3 týmy předvedly moc hezké zápasy. Na všech hráčích byla vidět chuť hrát. Byly vidět jak krásné 
dlouhé odpaly, které končily až u plotu, tak krásně zahrané auty jak na metě první i domácí. Některým se během zápasů podařilo zahrát i double-play. Týma 
Joudrs skončili na 1., 6. a 8. místě.
Poslední sobotu v květnu odjeli naši nejmenší spolu s trenéry na 3. kolo do Chomutova. Tohoto turnaje se zúčastnily pouze dva týmy Joudrs. Počasí bylo až 
skoro tropické. Hráčům Joudrs C se podařilo bez porážky postoupit až do finálového klání. V posledním finálovém zápase, ale děti nestačily na pražský tým 
Eagles a z turnaje odjížděly s pohárem za druhé místo. Druhý tým Joudrs B, složený především z nováčků, nedokázal žádný zápas vyhrát. Nicméně na hráčích 
nebylo vidět zklamání z prohraných zápasů, ba naopak, všechny zápasy si užívali a radovali se z každého bodu i zahraného autu. V posledním zápase se jim 
podařilo remizovat a na turnaji skončili na děleném šestém místě.

Stříbrný Pohár - SuperCup

Druhý květnový víkend byl zasvěcen Stříbrnému poháru, kde měl výběr našich coachballistů příležitost změřit síly s dalšími sedmi převážně baseballovými týmy 
nejen při hře, ale i v dovednostních soutěžích. Stříbrný pohár je zároveň regionální kvalifikací na vytoužený "Zlaťák" (Supercup), kde se utkává patnáct nejlepších 
kvalifikovaných týmů z ČR a 9 týmů ze zahraničí.
Tým nastoupil ke svému prvnímu zápasu plný nervozity, ačkoliv se na zápas svědomitě připravoval nejen minulý víkend na turnaji v Liberci a dvojzápase s 
Piranhas Beroun, ale i na tréninku věnovaném dovednostním soutěžím. Soupeřem mu byla Kotlářka, se kterou se na turnajích moc nepotkáváme. Hráči se ale 
zlepšovali s každou směnou a dopředu je hnala i tribuna plná rodičů, kteří vytvořili k zápasu (a ke všem dalším) skvělou kulisu. Na konci zápasu svítilo na tabuli 
skóre 6:4 pro Joudrs a hráči i trenérský tým ve složení Petr Katz, Zdeněk Mach, Petra Tylichová a Vašek Kettner propukli v nadšený jásot. Druhým soupeřem byli 
Piranhas z Berouna. Tým hrál skvěle, k vidění bylo hodně krásných akcí na pálce i v obraně a zápas skončil krásnou výhrou 19:0. Třetím soupeřem byli Miners z 
Kladna. Počasí, které nám celý den přálo, se začalo kazit, ale naši sobotní vítěznou šňůru nemohlo nic na světě přerušit a první den jsme skončili vítězstvím 18:2. 
Druhý den nemohl nikdo dospat a celý tým byl na SaBatu již dlouho před plánovaným srazem. Čekal nás boj o postup do finále s Tempo Titans. V 10 hodin jsme 
vběhli na hřiště, ale stejně jako den předtím nám nervozita svazovala nohy (pro příští turnaje trenéři rozhodli, že každé ráno před programem turnaje budeme 
hrát přátelák :-) a než jsme se rozkoukali, prohrávali jsme s Tempem 1:6. Ukázala se ale síla týmu, který nerezignoval a bojoval o každý míček. Štěstena ale 
tentokrát stála při našem soupeři a my odešli ze zápasu s těsnou prohrou 5:6. Prohra ale nenechala následky na morálce týmu a tak jsme se s zdviženou hlavou 
vrhli do dovednostních soutěží (Masters). A tady jsme si spravili chuť! V individuálních disciplínách (hod, odpal, běh), jsme vždy měli dva zástupce mezi 
nejlepšími pěti  (Hugo, Adam, Honza a Táda patřili dokonce mezi nejlepší tři ve svých disciplínách) a všichni netrpělivě čekali, jak dopadne týmová část Masters - 
souhra. Dopadla skvěle, tým Joudrs utekl ostatním týmům o 2,5 vteřiny a vítězství v Masters bylo naše! K poslednímu zápasu o 3. místo v hrací části tak 
nastupoval tým ve výtečné náladě a opět byl hnán dopředu plnou tribunou. Hráči se za podporu odvděčili vítězstvím 13:2 nad týmem Kotlářky a pak už byl čas 
slavit. Stříbrný superpohár pro nás skončil fantasticky - 3. místo v hrací části, 1. místo v Masters a celkově druhé místo, které znamená jediné - účast na 
"Zlaťáku".
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