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LÉTO
Aktualita

Pozvánka na ukázkové tréninky pro děti ve věku 6 - 12 let
V září pořádáme v rámci tradiční akce "Měsíc náboru do sportovních 
klubů" ukázkové tréninky pro děti ve věku 6 - 12 let. Uskuteční se ve 
středu 6., v úterý 12. a v pondělí 18. září vždy v čase 15:30 - 17:30. Sraz 
zájemců je vždy 15 min. před každým tréninkem na hřišti s umělým 
povrchem.  Účastníkům postačí standardní sportovní oděv a obuv + pití. 
Softballové vybavení bude pro  všechny přítomné k zapůjčení zdarma na 
místě. Děti si vyzkouší rozcvičku, hry zaměřené na reakci a rychlost, 
nácvik správného běhání, házení se softballovým míčem, chytání  míče 
do softballové rukavice, odpalování míče ze stojanu softballovou 
pálkou, seznámí se s softballovými pravidly a zahrají si cvičný zápas. Na 
ukázkových trénincích obdrží zájemci o vstup do klubu všechny 
potřebné informace. Ale pozor, kapacita náboru nováčků je omezená! 
Přednostně přijímáme dívky.

Ženy A 

Výborné 3. místo na Women's European Premiere Cup 2017
Naše ženské Áčko odjelo na konci srpna do Haarlemu v Holadnsku. V tomto prestižním turnaji se kromě 
Joudrs představily týmy: Sparks Haarlem (NED), Terrasvogels (NED), Brraschaat (BEL), Bussolengo (ITA), 
Mannheim (GER), Leksand (SWE), Les Comanches (FRA), Therwil Flyers (SUI). V prvním zápase si holky s 
německým týmem Manheim celkem bez problémů poradily a vyhrály 3:1. V dalším zápase je čekal tým 
ze švédska Leksand, s tímto soupeřem si hravě poradily 6:0. Ve třetím zápasu je čekal velmi silný soupeř, 
a to domácí tým Haarlem Sparks. V tomto nesmírně těžkém duelu ukázaly Joudrs velkou bojovnost a 
chuť po vítězství a zaslouženě vyhrály 2:0. Dále si hravě poradily s francouzským týmem Les Comanches, 
nad kterým vyhrály předčasně 6:0. Dále je čekal nejtěžší soupeř (vítěz turnaje), italský tým Bussolengo, 
na který naše děvčata nestačila a prohrála 6:0. Následující den si spravily chuť nad belgickým týmem 
Brraschaat, tento duel vyhrály jednoznačně 10:0 již po páté směně. V předposledním zápase základní 
části se proti našim postavil velmi zdatný soupeř a to holandský tým Terrasvogels. Na soupeřky bohužel 
nestačily a prohrály 3:0. Poslední zápas základní části s dánským týmem Thervil Flyaers byl pod 
taktovkou Joudrs, vítězství 5:0. Po základní části byly naše hráčky na druhé pozici a medaile již byla jasná. 
O přímý postup do finále se znovu popraly s doposud neporaženými italkami. I v tomto klání měly navrch 
soupeřky, které vyhrály 4:1. V dalším "opravném" zápase do finále čekal na naše hráčky tým Terrasvogel, 
se kterým již v základní části jednou prohrály, a ani tentokrát naše síly na soupeřky nestačily a po prohře 
4:0, získává tým Joudrs výborné 3.místo.

Pohár ČSA žen
Druhý turnaj Poháru ČSA se jim hodně povedl, vyhrály skupinu, semifinále, a pak v dramatickém finále o 
bod přetlačily Kunovice. Do Final Four tak postupují z prvního místa.
Ve skupině se naše Áčko nejdřív utkalo s Kotlářkou a zápas ukončilo ve čtvrtém inningu rozdílem 10:0. 
Bod nedostaly ani ve druhém zápase proti Tempu a po výhře 5:0 získaly první místo ve skupině. Do 
Kunovic totiž dorazilo o tři týmy méně než na první turnaj, v každé skupině tedy zůstaly jen tři týmy.
Kvůli zamotaným výsledkům ve skupině A naše "holky" na silné Ledenice narazily už v semifinále. Stejně 
jako my, ani náš soupeř nenasadil svou nejlepší nadhazovačku, a tak to byla velká přestřelka. Hned v 
první směně ženy dostaly 4 body, nepříznivého vývoje se ale nezalekly a utkání otočily. Na Lucku 
Petráskovou  skórovaly hned patnáctkrát a po jasné výhře 15:5 postoupily do finále.
O první místo v turnaji  si zahrály s domácími Kunovicemi a byl to moc pěkný zápas. Snails o bod vedli od 
třetí směny a nám se podařilo vyrovnat v poslední možnou chvíli. V dohrávce šesté směny se při jednom 
autu na pálku postavila Tereza Jakešová. Téra odpálila pár metrů před plot a stáhla běžkyni ze druhé 
mety. Další bod už  nedovezly a rozhodlo se v tie breaku.
Kunovice neskórovaly, zato nám se podařilo naplnit mety. Vítězný bod pak stáhla hitem do středního 
pole naše posila na víkend Lenka Jaklová. Finále jsme vyhráli 4:3 a do Final Four jdeme z prvního místa. 
Díky tomu jsme měli také možnost zvolit si soupeře pro první zápas. A vybrali jsme Tempo Praha. Final 
Four se odehraje v sobotu 9. září ve Svoboda parku.
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Reprezentace

ME juniorů a kadetů

V pondělí 24.července softballový klub Joudrs z Bohnic pořádal ME juniorů a kadetů, přičemž 
ME juniorů se konal již 10.ročník. Do pražských Bohnic přijely reprezentace z Dánska, Izraele, 
Chorvatska a Velké Británie. Čeští reprezentanti (junioři i kadeti) si vedli na výbornou, ve 
všech zápasech jasně dominovali a podařilo se jim ani jednou neprohrát. Oba týmy 
zaslouženě vyhrály zlaté medaile.  Juniorům se podařilo zvítězit již počtvrté v řadě a zlatou 
medaili vyhráli celkem osmkrát. Tímto obrovským úspěchem dali naši junioři Evropě jasně 
najevo, kdo je v těchto kategoriích na softballovém trůnu.
V kategorii kadetů na ME odstartoval první ročník, soupeřit přijeli reprezentanti z Dánska, 
Izraele a Chorvatska. V této kategorii do 16 let naši reprezentanti nepoznali přemožitele a 
krom prvého zápasu všechny ostatní vyhráli předčasně bodovým rozdílem. Po zásluze se tak 
z historicky první zlaté medaile z ME kadetů radovali Češi. 
Čeští hráči v obou kategoriích dali jasně najevo celé softballové Evropě, že v České republice 
dorůstá velmi dobrý tým, který bude reprezentovat ČR na MS mužů, zde, na území ČR, na 
hřištích Joudrs v pražských Bohnicích.    
Klub Joudrs měl zastoupení v obou kategoriích:
junioři: Vojta Polák, Marek Míchal a Vojta Kříva
kadeti: Jannis El Amin, Jakub Šulc a Adam Vavrečka
trenéři: Tomáš Kusý a Ondřej Stroner

Klub
Pozvánka na Final Four žen i mužů

Klub
4. ročník našeho mezinárodního Joudrs Cupu dívek do 17 let měl vysokou úroveň
O posledním víkendu se na hřišti Joudrs pořádal Mezinárodní turnaj dívek do 17 let. Z Itálie přijely týmy Softball Stars Staranzano, New Bologna Softball, Fruil 81 Softball a 
Bollate Softball 1969. Z Holandska týmy Tex Town Tigers a Red Mosquitos Amsterdam, a tým z Canady. Za Českou republiku se zúčastnily týmy Trutnov HSM, Eagles 
Praha, Tempo Titans, Joudrs Praha A a Joudrs Praha B. Tým Joudrs  A byl tvořen našemi juniorkami a Joudrs B našemi kadetkami staršími. Joudrs A (juniorkám) se povedly 
oba dva zápasy ve skupině, kde si poradily se soupeřkami Red Mosquitos a Staranzano. Bohužel zápasy s Bollate a New Bologna jim nevyšly podle očekávání a oba dva 
těsně prohrály. V posledním zápase o sedmé místo si poradily s týmem Eagles, který jednoznačně ovládly a tým z krče doslova rozdrtily 15:0 a skončily na hezkém 7. místě. 
Joudrs B (kadetky), začaly turnaj taky dvěma výhrami ve skupině s týmy Eagles a Fruil 81. V dalším důležitém zápase podlehly soupeřkám z Trutnova HSM. V dalším klání 
opět narazily na tým Eagles. Ani v tomto druhém duelu nenechaly kadetky z Joudrs nic náhodě a opět zvítězily. Díky jedné prohře ve velmi důležitém zápasu se tak dostaly 
do boje o páté místo. V posledním zápase s týmem New Bolgna zvítězily Joudrs přesvědčivě 7:0. Bohužel, systém turnaje nebyl pro ně přívětivý, jen jedna prohra za celý 
turnaj a konečné i tak krásné 5.místo. Celý turnaj vyhrál tým z Canady.

vítězný tým z 
Canady

V sobotu 9. září budeme v našem areálu svědky svátku českého 
softballu. Pořádáme totiž ve spolupráci s ČSA Final Four Poháru ČSA 
mužů i žen. Díky vítězství v 2. pohárovém turnaji se do něj probojovala i 
naše děvčata z ženského Áčka, takže budeme mít možnost stejně jako v 
předchozích letech fandit našemu zástupci. Ten rozehraje turnaj 
semifinálovým zápasem od 11:00 na hřišti A proti Tempu a všichni 
věříme, že se probojuje do finále, které je naplánováno od 16:00. A v 
něm půjde samozřejmě o právo účasti v PVP 2017, které bude mít jen 
vítěz Final Four. Kromě toho budeme svědky slavnostního uvedení 
nových členů do Síně slávy českého softballu a na své si přijdou malí i 
velcí návštěvníci i mimo zápasy, neboť je pro ně připraven doprovodný 
program pro děti i dospělé.



Little League Major
Historický úspěch v Americe s našimi 3 hráčky z Joudrs
Sen pro děvčata se stal skutečností, v polském Kutnu se probojoval český 
tým se třemi joudrsačkami: Sylva Krušinská, Nela Janáčková a Amálie 
Chaloupková, až do finále do USA. Letošní světová série se hrála v 
Portlandu. V turnaji se jim dařilo náramně, celkové 5.místo ve světové 
konkurenci je obrovským úspěchem nejen pro Joudrs, ale pro celou českou 
mládežnickou rodinu. Zajisté si pobyt na jiném, dalekém kontinentu užily 
nejen herně, ale i po stránce dobrodružství. 
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Kadetky starší
Turnaj v Sala Baganze
Na začátku června vyrazila děvčata na turnaj do italské Sala Baganzy. Hned po 
příjezdu je čekalo první velké dobrodružství v podobě stavění stanů. Teploty se 
šplhaly po celou dobu přes 40 stupňů a hra byla pro všechny dosti náročná. I přes 
vysokou konkurenci, hlavně italských výborných týmů, holky vybojovaly krásné 
6.místo. V srpnu, na závěr sezóny pak děvčata ladila formu během soustředění
na Joudrs a některá se o posledním srpnovém víkendu zúčastnila domácího
mezinárodního Joudrs Cupu 17, kde si nevedla vůbec špatně.

Kadeti a žáci

Opravdový italský baseballový trip, celkem 5 turnajů v Itálii
Na začátku prázdnin vyrazili někteří kadeti starší a žáci na již tradiční soustředění do Dánska. 
Dokonce byli doplněni o pár hráčů z jiných klubů, a to z Trhových Svinů a Ledenic. Počasí se 
jim letos vydařilo na výbornou a všichni se zdokonalovali jak v softballových zkušenostech, 
tak v překonávání jazykové bariéry.
Kadeti mladší, doplnění o pár kadetů starších a žáků, vyrazili na začátku července na první 
etapu italské tour do Itálie. První turnaj probíhal v Castions delle Mura, kluci tam startovali 
hned ve dvou kategoriích U12 a U15. V U12 šlo nejen o herní zkušenosti, ale i nějakou tu 
medaili. A povedlo se krásné, i když trochu smolné 3.místo. (U12 neprohrála ani jeden zápas, 
jen měla 2 remízy v základní části) a ještě individuální ocenění: nejlepší nadhazovač Ondřej 
Tvrdek a nejlepší pálkař Ondřej Šimůnek. U15 spíše sbírala zkušenosti, neboť  mezi ostatními 
týmy byly týmem nejmladším. Poté následoval přesun do Ronchi dei Legionari, kde kluci 
bojovali v kategorii U13, po jedné těsné prohře skončili na druhém místě ve skupině a už je 
čekal jen boj o bronzovou příčku, který bez problému zvládli a odvážejí si další pohár za 
3.místo.
Cca po týdnu v Praze kluci opět vyrazili směr Parma. Znovu v kategorii U12 a U15. Po tomto 
turnaji ve kterém zase převládla tzv. "italská spravedlnost" jsme se přesunuli do nedaleké 
Sala Baganzi na turnaj, ve kterém klub Joudrs měl jako jediný zastoupení ve všech 
kategoriích, tedy minibaseball, baseball U12 a U15 a softball U16. V turnaji jsme si úplně 
nevedli podle očekávání, hlavně v kategorii U12. Ale i tak jsme hrdě reprezentovali s čistě 
softballovým týmem na baseballovém turnaji.
Poslední prázdninový víkend kadeti mladší dorazili do nedaleké Tróji, kde se na hřištích 
SaBaTu odehrával opět baseballový turnaj BACK2SCHOOL. Naši kluci si nevedli vůbec špatně. 
Vyjádření pořadatele na stránkách ČBA: "Určitě nesmíme zapomenout na velice kvalitní 
vystoupení čistě softballového týmu Joudrs Praha, který byl baseballovým týmům více než 
rovnocenným partnerem. Joudrs nakonec na turnaji v obrovské konkurenci vybojovali krásné 
šesté místo !"
Tým žáku ještě předposlední týden prázdnin vyrazil do nedalekého italského města Bolzano. 
Tento baseballový turnaj byl posledním zpestřením prázdnin. Kluci nasbírali spoustu herních 
zkušeností, které jim přijdou určitě vhod při dalších turnajích v II.lize žáků.
Itálie nejsou jen zápasy, ale jedna velká společná PÁRTY!!!
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Žákyně starší

2 turnaje v Itálii, Castions delle Mura a Emryt
Na začátku prázdnin vyrazily žákyně na "zahřívací" turnaj do Castions. V tomto 
turnaji nebyl cíl vyhrát, i když o vítězství jde vždy, ale pořádně se sehrát a 
"okouknout" některé soupeřky na turnaj druhý (důležitější). Na tomto turnaji 
bylo joudrsáků víc než dost, dva týmy kadetů, kedetky mladší a dokonce bobřice z 
Chomutova. Taková prostě Joudrs-Beavers párty, kde si to všichni pořádně užili. 
Druhý turnaj Emryt byl zaměřen už trochu jiným směrem. Holky a trenéři už chtěli 
nějakou tu placku na krku a ukázat kvalitní český softball. Cesta celým turnajem 
nebyla vůbec lehká, protože konkurence ostatních týmů byla opravdu veliká. 
Tento turnaj totiž nahrazuje dřívější ME žákyň. Holkám se vedlo v zápasech velmi 
dobře, předváděly svoje maximum a nakonec se úsilí vyplatilo. Žákyně na tomto 
prestižním turnaj vybojovaly krásné bronzové medaile za 3. místo. Gratulace!!!

Žákyně mladší

Jejich první zahraniční turnaj EMRYT
Děvčátka vyrazila společně se staršími žákyněmi na EMRYT. Pro někoho to byl vůbec 
první turnaj v zahraničí.  Turnaj byl totiž rozdělen do dvou kategorií, profi a rekreační. 
Rozkaz zněl jasně: Chceme si turnaj hlavně užít, nasbírat zkušenosti do budoucna a když 
se podaří medaile, bude to velmi příjemné zpestření. Holky si vedly nad očekávání velmi 
dobře celý turnaj. Bohužel je pak jedna těsná prohra v zápase o umístění vyřadila z bojů 
o madaile. Všechny hráčky si turnaj náramně užily, ochutnaly atmosféru velkého
zahraničního turnaje a už se těší, jak v budoucnu budou válcovat soupeřky.

T-ball
Soustředění a obrovský úspěch na turnaji v Sala Baganze
T-balláci odjeli na konci července na soustředění do Chomutova. Počasí nebylo každý den tak
příznivé, jaké by si představovali, ale nikomu občasný déšť problém nedělal. Lehce potrénovali a
užili si spousty legrace.

Kadetky mladší
2 turnaje v Itálii, Castions delle Mura a Parma

Kadetky vyrazily o prázdninách hned na dva italské turnaje. Jejich působení v turnaji 
nebylo vůbec lehké, protože patřily vždy k nejmladšímu týmu v kategorii U16. Ale i tak 
předváděly výkony za které se vůbec nemusely stydět. V holkách je velký potenciál do 
budoucna a zkušenosti na těchto zahraničních turnajích jim k budoucímu úspěchu 
velmi pomáhají. A co je důležitější než výhra??? Přeci si užít čas po zápase, získat nové 
kamarádky a to se holkám náramně dařilo. 

Někteří z nich cca 18 se na začátku srpna vydali na turnaj do italské Sala Baganzi. 
Většina týmů jezdí do Itálie autem, ale naši nejmenší měli jiný komfort - letadlo. Ale 
jak se říká nic není tak růžové. Při přistání jim nevyložily z letadla kvůli nějaké stávce 
zavazadla a ta zase odletěla směr Praha. Nakonec přeci jen zavazadla dorazila v 
pozdních nočních hodinách. Na začátku turnaje byl jako každý rok průvod městem, 
který si naši nejmenší náramně užili. A mohlo se jít hrát v kategorii minibaseball. Za 
celý turnaj poznali jen jednu těsnou prohru a to s týmem Rimini, se kterým nakonec 
bojovali ve finále znovu. Ve finále jim předvedli perfektní hru a nedovolili soupeři ani 
jednou skórovat. Naši Joudrsáčci vyhráli zlatou medaili a poprvé v historii vyvezli 
pohár za 1.místo mimo hranice Itálie. Obrovská gratulace hráčům a velké díky celému 
realizačnímu týmu, který si vzal na svá bedra tuto bandu neposedných "blech" celý 
týden "hlídat"!
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Co nás čeká?
Září:chystáme se na MČR v mládeži i na obhajobu mistrovského titulu žen, pořádáme Final Four žen i mužů

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: 22.9. VIII. kolo, od 18:30 na Joudrs

Akce pro veřejnost: 6., 12. a 18.9. Ukázkové tréninky od 15:30, na Joudrs
7.9. Harfandění, 14:00-18:00, v OC Harfa Vysočany
9.9. Babí léto, 13:00-17:00, PN Bohnice
10.9. Kdo si hraje nezlobí, 13:00-18:00, v ZŠ Glowackého
28.9. Bee ball day, od 9:00, na Joudrs 

Micro

Příměstský tábor na Joudrs a tábor Benecko
Kromě již tradičních 2 prázdninových příměstských táborů na Joudrs, které se nesly v duchu odzkoušených aktivit, vyrazili již podruhé mimo 
Prahu na své „soustředění“ i Mikráčci, a to na Benecko. Jestli si některý z rodičů před tím myslel, že jej tak malé děti nezvládnou, mýlili se. 
Prťata se v chatě Barka i mimo ni náramně bavila po celý týden: ať už svítilo sluníčko nebo je déšť zahnal do chaty, měli organizátoři vždy 
připravenou pro děti nějakou báječnou hru. Celý týden se nesl v pašeráckém duchu jako za starých časů, kdy se pašovali věci z Německa k 
nám. Dokonce si děti vyzkoušely i noční bojovku jen s baterkami. Všichni si náramně celý týden užily a už se těší na příští rok. A jelikož se 
dobré reference nesou velmi rychle, budeme-li v táboře pokračovat i příští rok, bude o něj zájem víc než obrovský. To nám věřte!

2.9. EL (vs. Tempo), na Joudrs    
3.9. EL (vs. Ledenice), na Joudrs 
9.9. Final Four Pohár ČSA, na Joudrs 
23.9. EL 1.semifinále
24.9. EL 2.semifinále
28.9. EL 3.semifinále
30.9. EL 4.semifinále (bude-li potřeba)
1.10. EL 5.semifinále (bude-li potřeba)

3.9. II.LM (vs Havl. Brod), v Havl. Brodě
16.9. II.LM (vs. PV Praha), na Joudrs 
17.9. II.LM (vs. Radotín), na Joudrs 
23.9.- 1.10. II.LM semifinále podle umístění v zákl. části

10.9. Final Four juniorek, na Krči
2.9. II.LŽ (vs. PV Praha), na Tempu
3.9. II.LŽ (vs. Trutnov), na Joudrs
16.9. II.LŽ 1.semifinále
17.9. II.LŽ 2.semifinále
23.9. II.LŽ 3.semifinále
24.9. II.LŽ 4.semifinále (bude-li potřeba)

4.9. I. tř. PPM (vs. SaBaT), na SaBaTu  
11.9. I. tř. PPM (vs. FEL Praha), na Joudrs 
18.9. I. tř. PPM (vs. Ekonom G), na Krči
25.9. I. tř. PPM (vs. Starý psi), na Joudrs

4.9. PPŽ (vs. Spectrum B), na Joudrs 
13.9. PPŽ (vs. Radotín B), v Radotíně 
18.9. PPŽ (vs. Eagles B), na Joudrs

16.-17.9. EL kadetek, na Tempu

Kadeti st. 23 .- 24.9. El kadetů, v Havl. Brodě

16. - 17. 9. II.liga kadetek, v Havl. Brodě
23 .- 24.9. Joudrs cup U13, na Joudrs

9. - 10.9. EL žáků, v Kunovicích
23. - 24. 9. II.liga kadetů, v Chomutově 30.9. - 
1.10. MČR žáků, v Kunovicích

9. - 10. 9. II. liga žákyň, v Merklíně
16. - 17. 9. II.liga kadetek, v Havl. Brodě

9. - 10. 9. II. liga žákyň, v Merklíně
16.9. Coachball, na Joudrs
23 .- 24.9. Joudrs cup U13, na Joudrs

26. - 27.5. II.liga žáků, v Kostelci n./Orlicí
16.9. Coachball, na Joudrs
23 .- 24.9. Joudrs cup U13, na Joudrs

9.9. T-ball, na Spectru
16.9. Coachball, na Joudrs
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