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ÚNOR

Ženy A
Statečně bojovaly nejen se soupeřkami na hřišti, ale i zákeřnými bacily
V termínu 2.-4.2. se konal v Hluku nedaleko Kunovic ženský halový turnaj. Těsně před turnajem 
nás postihla rozsáhlá marodka, ale přesto jsme na turnaj odjely. Na místě nás doplnily dvě 
juniorky Květa s Julčou. Děkujeme jim tímto za pomoc. 
Hned první zápas turnaje přinesl pořádné drama a stejně tak i poslední finálový. Ten nakonec 
rozhodlo pár chyb v naší obraně a 4 body soupeřek z Kunovic, zatímco nám se podařilo skórovat 
jen jedním bodem v druhé směně.
Na turnaji jsme skončily na krásném druhém místě. Velmi jsme si to užily. Poučily se z chyb a 
zjistily nedostatky, na kterých je potřeba dále pracovat.

Klub

Muži A
Soustředící se muži
V celkovém počtu 10 hráčů, kdy dokonce i Vojta Kříva absolvoval převelice dlouhou cestu z 
východu, jsme absolvovali celkem záživný tréninkový program v hale a posilovně. Nebyla 
nouze o drilly a cvičení, na které se v normálních trénincích nedostává prostoru. Soustředění 
také ukázalo kde je ještě prostor pro zlepšení. Sobota večer byla vyhrazena týmovému kinu a 
večeři. Po posilovací jednotce jsme se přesunuli na Anděl, kde byl promítán film Prezident 
Blaník. Promítání mělo velký úspěch a vyčerpaný tým se poté přesunul na Joudrs, kde všichni 
padli a spali jako zabití. Druhý den nás ráno čekala ještě jedna dlouhá tréninková jednotka a 
poté zasloužený konec. Kluci si mákli a celé soustředění mělo velký drive.

Sportovec roku Prahy 8 
Ve svých kategoriích zvítězili
Ženy: Eva Rendlová
Žáci: Tadeáš Kalčev
Druhá místa se podařilo obsadit i dalším zástupcům Joudrs 
Juniorky: Julie Coufalová
Žákyně: Nela Janáčková

Všem gratulujeme !

Valná hromada klubu
Softballový klub Joudrs Praha si tímto dovoluje pozvat všechny své členy na Valnou hromadu klubu, která se uskuteční 18.3.2018 od 
16 hod. v club house na ZŠ Dolákova.

Oslavy 20 let JOUDRS pokračují
I v lednu nás čekala další narozeninová překvapení. Dalším dárkem pro lepší tréninkové podmínky byl radar na 
měření rychlosti. Pro únorové mrazivé dny se jistě hodil Joudrs kulich a papírové Joudrsáčky nahradí tvrdá Joudrs 
měna. Mince se dostanou do oběhu po slavnostním ukončení sezóny. Další z věcí, které zahřejí i pomůžou při 
tréninku je funkční triko Nike s Joudrs znakem.
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Kadetky starší a kadeti mladší
Tradičně netradiční soustředění na horách
Zimu a sníh si kluci a holky užili víc než dost. Kromě her a tradičních týmových 
soutěží si pobyt zpestřili stavbou iglů a válením obrovských sněhových koulí. 
Naběhali a naházeli toho taky dost a došlo i na softball na sněhu v podobě tradiční 
propalované.  
A co si všichni odváželi domů?  Zážitky, trochu posílenou kondici a odolnost, ale 
hlavně utužená přátelství.

Juniorky
Hluk  i pro juniorky Joudrs

Turnajový zážitek zpestřil už cestou na Snails Cup do Hluku pokec s policistou, který nás na dálnici zastavil blikačkama, aby se optal,  zda 
umíme řídit takhle velký auto.

Únava po páteční cestě hrála v náš prospěch a začaly jsme turnaj vítězstvím, v sobotu nám naopak k cenným bodům vždycky kousek chyběl a 
nakonec jsme podlehly i ve třetím sobotním zápase v tiebreaku. V neděli nás čekaly boje o konečné umístění a tentokrát se naopak 
stoprocentně dařilo. První zápas jsme hrály s týmem žen Snails a zvítězily 4:0 , takže jsme měly šanci bojovat o páté místo opět s juniorkami 
Sabatu, posilněné o hračky druhého týmu Sabatu žen. Ten jsme po velice napínavé hře v tiebreaku porazily 3:2 a získaly tak skvělé páté místo.

Krom zážitků ze hry jsme si odvezly i prima pocit, že se dokážeme rovnat i s ženskými týmy.

Žákyně starší
Zlaté na halovém turnaji Joudrs
Poslední lednový víkend patřil v naší hale turnaji dívek do 13 let Joudrs Indoor Cup 13 
W. Tento turnaj probíhal jako tzv. coachball, kdy trenér nadhazoval svým 
svěřenkyním z bočního tossu.  Turnaje se zúčastnilo 7 týmů (Joudrs žákyně starší a 
mladší, Pigs Trhové Sviny, Merklín, Trnava Panthers, Piranhas Beroun, Sabat Trója) a 
hrál se systémem každý s každým. Naše děvčata si poradila s každým soupeřem, byly 
vidět pěkné odpaly i pěkné zákroky v poli. To jistě zúročíme v následující sezóně, kdy 
nás čeká Extraliga žákyň a II. liga kadetek. Už se všichni těšíme na výjezdy do různých 
měst naší republiky, na letní soustředění i turnaj v Itálii.

Žáci starší
Halový turnaj na Joudrs
Deset týmů nejen z Joudrs se v sobotu a v neděli pustilo do boje o první místo. Šest 
našich kluků skolila nemoc a tak se nám z patnáctičlenného týmu  jen tak tak podařilo 
postavit devět hráčů do hry. V sobotu jsme s velkým nadšením využili pomoc naší 
trenérky Karin, která se jako profík postavila na první metu a i přes problémy s  
nahluchlými hráči kaučovala jako o život. V celku nás některé zákroky našich 
spolubojovníků velmi mile překvapily. Ale velká pravda je, že nám na druhou stranu 
také hoši jasně ukázali, kde máme mezery a kde je tedy potřeba pořádně máknout.

Až na pár zranění po kontaktech v poli proběhl víkend bez větších komplikací a 
doufáme, že takových si všichni užijeme v nové sezóně víc a víc.
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Žáci U11
Halové turnaje softballu i baseballu
Kluci se pustili do halového turnaje „Joudrs Indoor Cup 13 Men 2018“ za 
účasti deseti týmů z celé ČR. Kluci do každého zápasu nastupovali beze 
strachu ze starších hráčů ostatních týmů  a nikdo z nich si nepřipouštěl, že 
jsou věkově nejmladším týmem na turnaji. V poli však tento hendikep nebyl 
znát, kluci předváděli zákroky za které si od diváků z řad rodičů několikrát 
vysloužili obdiv a pochvalný potlesk. Samozřejmě, že nízký věk se nejvíce 
projevoval na pálce, kde jsme nedokázali některé starší a zkušenější týmy 
přetlačit a naše odpaly většinou končily ve vnitřním poli a na tom bude 
potřeba ještě zapracovat.
Kluci na tomto turnaji skončili na krásném 4. místě. Hlavní a nejdůležitější 
však je, že si všichni turnaj užili a kamarádsky se po celou dobu podporovali.

Co nás čeká v dubnu
5.4.2018    Otevírání sezóny   

 5.4. 2018           Ženy A x Juniorky ČR      Ženy

 7.-8.4.2018       Joudrs Cup U16 M         Kadeti

 7.-8.4.2018       Joudrs Cup U16 W           Kadetky

14.4.2018          T-ball                                    Děti do 9 let

14.4.2018          Juniorky x Eagles              Juniorky

15.4.2018          Joudrs Cup U13 W            Žákyně

15.4.2018          Juniorky x SaBaT               Juniorky

17.-18.4.2018   Školní liga 

21.-22.4.2018   Joudrs Cup U13 M             Žáci  

22.4.2018          Muži A x VSK Chemie       Muži

27.4.2018          MPF x Ženy ČR                    Ženy

28.-29.4.2018   II.liga žáků                            Žáci

29.4.2018          Ženy A x Eagles                   Ženy

Protože na začátku února jsme měli jen jeden turnaj na Joudrs a bohužel kvůli 
jarním prázdninám jsme neměli ani žádné soustředění, byli jsme rádi za pozvání 
na 4 ročník turnaje HH CUP U13 MIX v Sezimově Ústí. Na turnaj jsme vyrazili v 
sobotu 24.2. v 7:15 ráno s 11 hráči ve složení Óňa, Dáda, Jimmy, Prokop, Lukáš, 
Hugo, Pepíno, Katzíno, Tvrďas, Fantík a Táda.
Celkově jsme s  dvěma porážkami, jednou remízou a dvěma vítězstvími obsadili 
celkové třetí místo, což považuji za super výsledek o kterém se nám ani nezdálo. 
Každý z kluků nás něčím překvapil a to vždy mile, ať už to byl nováček nebo 
zkušený mazák a já jsem hrdej na to že takhle šikovný, talentovaný, ale hlavně 
zapálený kluky pro hru můžu trénovat.
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