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ZÁŘÍ
Ženy A 
Skvělé vítězství na Final Four
V sobotu 9. září  2017 se na hřišti Joudrs, ve Svoboda parku, v pražských Bohnicích, konal 
velmi prestižní softballový turnaj Final Four mužů a žen. V tomto turnaji se představily 4 
nejlepší týmy ženské extraligy (Joudrs Praha, Žraloci Ledenice, Tempo Praha a Snails 
Kunovice) a 4 nejlepší týmy mužů (Spectrum Praha, Tempo Praha, Žraloci Ledenice a Hroši 
Havl. Brod). Ženy z Joudrs se v prvním zápase popraly s týmem Tempo Praha o postup do 
finále. Soupeřky měly dokonce na nadhazovacím prkně posilu z Holandska Evu Voortman. 
Naše hráčky se hned v úvodu utkání na nadhazovačku dokázaly slušně bodově prosadit a již 
po první směně vedly 3:0. Celý zápas si pohlídaly a zvítězily 4:1. Ve finále se potkaly s velmi 
silným soupeřem, a to s týmem Žraloci Ledenice. Na začátku se našim hráčkám podařilo 
soupeřkám nadělit 2 body a vypadalo to, že to bude lehký zápas, ale opak byl pravdou, neboť 
se na začátku třetí směny probudily i pálky soupeřek a byly rázem ve vedení. V dohrávce téže 
směny jsme dokázaly ale odpovědět a vedení bylo opět na straně Joudrs. Ledenicím se 
podařilo v šesté směně zápas znovu otočit na svou stranu. V dohrávce sedmé směny se 
našim hráčkám podařilo bodově prosadit na nejlepší českou nadhazovačku Veroniku 
Peckovou a 2 staženými body otočit zápas opět na svou stranu. Vyhrály tak velmi divácky 
napínavé finále 7:6. Díky této výhře mají opět Joudrs jisté místo na Poháru vítězů evropských 
zemí v příštím roce, kde letos vybojovaly úžasné 3.místo.

Hráčky: Tereze Jakešová, Alyson Spynas, Riley Carther, Magda Polmanová, Julie Coufalová, 
Michaela Poláková, Jana Furková, Veronika Klimplová, Apolena Výborná, Eva Rendlová, 
Kateřina Růžičková, Anetta Prokopenková, Adéla Weissová

Jsme ve finále extraligy

Naše ženy A si vcelku hravě poradily v semifinálových kláních nad soupeřkami z Kunovic. Sérii 
vyhrály 3:0 na zápasy, kde ve všech zápasech dominovaly, 3:1, 6:2, 4:0. První finálový zápas s 
Ledenicemi se odehraje na našem hřišti Joudrs, ve Svoboda parku, v sobotu 7.10. 2017 od 
14:00 hodin. Tak přijďte zafandit a podpořit tak naše hráčky. Věřím, že se jim podaří znovu 
obhájit titul.

Muži A

Výborně zakončená sezóna 
Naše mužské Áčko v září předvedlo výborné výkony. V pátek 8.9. odjeli do Havl. 
Brodu, kde si celkem hravě poradili s místními hrochy 12:8 a 11:5. V sobotu 
16.9. přijel do Svoboda parku tým PV Praha. Naši chlapi i tento duel zvládli na 
výbornou, 10:0 a 7:5. V neděli 17.9. ještě na naše hriště zavítal tým z Radotína. 
V prvním zápase nenechali naši chlapi nic náhodě, od začátku zápasu hráli 
naplno, žádné chyby v obraně a tvrdé odpaly znamenali pro Joudrs výhru 11:5. 
Hned v druhém zápase šli hned od začátku do vedení soupeři. Chyby v naší 
obraně se hromadily a nedokázali jsme plně odpovědět. Prohra 8:3. Konečné 4. 
místo v základní skupině. V play-off zápasech muži narazili na Pardubice. Na 
tohoto soupeře ale nestačili a po prohraných 3 zápasech končí na konečném 
4.místě v 2.lize mužů. Velká gratulace.
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Klub
Prezentační akce byly náročné, ale vydařily se, poptávka po členství v klubu je veliká!

O státním svátku 28. září vyvrcholil náš náborový měsíc akcí pro veřejnost, především pro děti do 10 let, Bee Ball Day. Na hřišti B, na kterém byla 
nalajnována 3 hřiště, se utkalo přes 12 malých sportovců rozdělených do 2 týmů a každý si zahrál 2 zápasy. Všichni hráli s vervou a nadšením a 
slunečné dopoledne si náramně užili. Následovaly dovednostní soutěže: hod na přesnost, odpal do dálky a běh na rychlost po metách. Na závěr dostali 
všichni malí účastníci diplom, sladkou odměnu a na památku odznáček s včelou, symbolem Bee ballu. Největší odměnou však bylo dát si placáka s 
Joudíkem a někteří našeho maskota opravdu nešetřili.  Touto akcí jsme tedy završili sérii prezentačně-náborových aktivit, kterých jsme se účastnili v 
průběhu celého září, ať již jako pořadatelé nebo hosté. A bylo jich opravdu hodně: Zpátky do školy, Kdo si hraje, nezlobí, Harfandění a Babí léto. 
Nesmíme zapomenout ani na 3 ukázkové tréninky pro veřejnost, kterých se zúčastnilo na 30 dětí a většina z nich se chce stát našimi členy. Je potřeba 
také poděkovat všem našim týmům a členům, kteří akce pořadatelsky a personálně zajišťovali, zvláště dobrovolníkům do masky Joudíka. Akce 
potvrdily, že Joudrs jsou v Praze 8 známým a vyhledávaným sportovním klubem, který děti „táhne“. Zájem o členství v našem klubu je obrovský a 
kapacity v mládežnických týmech jsou již vyčerpány, volná místa již téměř nejsou.

Klub
Žádost o pomoc při stavbě haly

Tak to tu máme po roce znovu. V neděli 
5.listopadu od 7:30 bude probíhat stavba 
nafukovací haly. Čím více nás bude, tím rychleji 
halu postavíme. Žádám tedy členy a přátele klubu 
Joudrs, aby dorazili, neboť při stavbě haly je 
opravdu každá síla velmi cenná. Za ochotu 
předem děkujeme!!!
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Kadetky starší
Poslední extraligový turnaj
V polovině září odehrály poslední extraligové kolo na Tempu. Sobota se jim 
povedla výborně, oba zápasy jak proti Tempu a Trutnovu vyhrály a vypadalo to, 
že se jim extraligu podaří udržet i pro příští rok. V nedělním zápase těsně 
nestačily na Arrows a podlehly Eagles. Bohužel skončily na posledním místě 
tabulky, která letos byla velmi vyrovnaná. Mezi prvním a posledním místem byl 
rozdíl pouze 4 body. Tak příští rok budou holky bojovat v II.lize kadetek.

Kadeti starší

Poslední extraligové kolo přerušil déšť
Kadeti starší o víkendu 23.9. vyrazili na poslední kolo kadetské extraligy. Po odehrání čtyř 
zápasů se ale kvůli nepřízni počasí další zápasy neodehrály. Odehrané zápasy  platí a neděli 
15.října se budou dohrávat jen ty, které nebyly odehrány. Zatím to vypadá, že z extraligy
sestoupí Břeclav nebo Joudrs. Tak držme palce, ať se našim kadetům podaří extraligu udržet.

Juniorky
Stříbro z Final Four juniorek
Do turnaje juniorky postupovaly z druhého místa v tabulce a čekal je v prvním 
zápasu tým Eagles. Do zápasu vlétly naše holky jako tajfun a po druhé směně již 
vedly 5:0, ale soupeřky se nezalekly a ve 3.směně nám nadělily 11 bodů. 
Vypadalo to bledě, ale naše holky se nevzdaly a bojovaly až do konce. Zápas se 
hrál lehce přes 3 hodiny a na konci se radovaly joudrsačky výhrou 14:13. V 
následném finále značně posílený tým Dvůr Králové od začátku určoval tempo 
zápasu. Naše holky prohrály 10:0 a skončily na krásném druhém místě.

Druhá liga žen druhé místo
Do play-off bojů postoupily naše juniorky z prvního místa v tabulce. V prvních zápasech o postup do finále byl jejich soupeřem tým 
Čechie. Naše děvčata si se soupeřkami poradila, stačily jim pouhé čtyři zápasy, aby vyhrály potřebné tři zápasy k postupu do finále, 
12:0, 9:5 a 10:4. Ve finále se potkaly s týmem Storms Řepy. V tomto klání ale na soupeřky nestačily a zaslouženě končí na krásném 
druhém místě.

Kadetky mladší
Konečné 8.místo v lize
O víkendu 16. a 17. září vyrazily naše kadetky mladší na mezidivizní kolo II.ligy kadetek o 
7.-12 místo do Havlíčkova Brodu. Celým turnajem si holky vedly báječně a bez jediné prohry 
se dostaly až do finále. Ve finále se střetly s bobřicemi s Chomutova. Zápas to byl velmi 
vyrovnaný ale nakonec dopadl lépe pro soupeřky z Chomutova, a tak naše holky vybojovaly 
druhé místo na turnaji a celkově 8. místo v II.lize kadetek.

Muži B

Tým složený z bývalých hráčů, trenérů a nadšenců pro 
tento sport odehrál v září celkem čtyři zápasy. To že se 
jim podařilo vyhrát pouze jednou nikomu nevadí, protože 
to chlapi dělají pro radost. A všechny zápasy si náramně 
užívají. Skóre je vždy na obou stranách velmi vysoké, což 
dokazuje s jakou chutí všichni chodí na pálku válčit. Jsou 
to prostě bojovníci.

Ženy C

Naše ženy C se letos stejně jako v loňském roce drží na prvním 
místě tabulky v Pražském přeboru žen. V září se jim povedlo 
zahrát pouze jeden jediný zápas, který se jim vyhrát 
nepodařilo. Jeden zápas vyhrály skrečí soupeřek, který jim ale 
radost určitě neudělal, neboť jejich motto je: Není důležité 
vyhrát, ale zažít dobrý pocit, když se někdo pořádně opře do 
odpalu.
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Žákyně starší

Stříbrná radost na MČR v Ostravě
Poslední víkend v září vyrazily žákyně starší posílené o několik kadetek mladších, které ještě 
spadají do věkového limitu a žákyň mladších do Ostravy na MČR. V základní skupině si hned v 
pátek poradily s domácím týmem Arrows 4:2. V sobotu nestačily na soupeřky z Chomutova. Po 
tomto zápasu si hned naše děvčata zlepšily náladu proti soupeřkám z týmu Storms Řepy, když jim 
nadělily úctyhodných 13 bodů proti žádnému obdrženému. Do semifinále postupovaly tedy z 
druhého místa základní skupiny. V semifinále narazily na soupeřky z Eagles. Od první směny 
soupeřky vedly těsně 1:0. Ve 4.směně se našim děvčatům povedlo srovnat a v páté směně 
dokonce přidaly ještě 3 body, na které soupeřky již nedokázaly odpovědět. A finále bylo jejich. Ve 
finále se opět postavily proti bobřicím z Chomutova. Až do začátku 4.směny byl bezbodový stav, 
pak se ale soupeřkám podařilo skórovat, celkem 7krát. Našim holkám se bohužel nepodařilo 
bodově prosadit vůbec. Holky z Joudrs se stávají vícemistriněmi v kategorii do 13 let.

Žákyně mladší
Poslední ligový turnaj, těsně za polovinou tabulky
O víkendu 7.-9. září vyrazily žákyně na poslední kolo II.ligy žákyň do Merklína. 2 výhry a dvě 
prohry v základní skupině pro ně znamenalo stejné body jako měly Ledenice, bohužel kvůli 
vzájemnému zápasu skončily joudrsačky až na třetím místě.  V turnajovém systému to 
znamenalo, že je čekal již jen boj o 5.místo. V tomto posledním zápase měl navrch domácí tým 
Merklína. Holky bojovaly od začátku do konce a nakonec z toho bylo hezké 6.místo. 

Kadeti mladší
Mistři České republiky pro rok 2017

Žáci Joudrs přivezli z Kunovic historicky první titul Mistrů České Republiky pro chlapeckou větev.
 Vše začalo notně opožděným, lehce stresoidním odjezdem, kdy jsme nejprve nemohli najít 
klubového Tranzita, čímž jsme dorazili do Kunovic půl hodiny před prvním zápasem. Klukům to ale 
vůbec nevadilo, do soupeře se pustili hned od začátku zostra, a utkání zakončili 11:0 v náš 
prospěch. V druhém utkání porážíme Trhové Sviny 1:0, kdy musíme pochválit bojovný výkon 
soupeře, ale ani našim klukům nelze nic zásadního vyčítat. Třetí utkání proti Beavers Chomutov 
zahajujeme bodem v první směně a ujímáme se vedení. Byl to velký boj o každou metu. V závěru 
utkání získáváme čtyři body a vítězíme 5:0. Tímto vyhráváme skupinu se skóre 17:0,  a do 
semifinále postupujeme z prvního místa.
Semifinálový zápas proti Žralokům z Ledenic začínáme lehce nervosně,  poprvé na turnaji a 
zároveň naposled musíme dotahovat. Soupeř se po chybách ve vnitřním poli ujímá vedení 0:2. 
Bereme si „time“, druhého metaře posíláme na sedmičku, sedmičku na trojku, trojku na dvojku. 
Změna se projeví získanou jistotou v poli, utkání otáčíme a do finále postupujeme vítězstvím 5:3.
Finálový zápas byl opravdu nádherný, neskutečný boj o každou metu, o každý nadhoz, a do 
posledního outu velice napínavý. Před perfektním publikem a neskutečným kotlem zahrajeme 
poslední out a propukáme v jásot. Vzhledem k tomu, že na druhém hřišti, chvilku před námi, 
skončilo utkání o třetí místo vítězstvím Chomutova nad Ledenicemi, nastává asi pro mě 
nejdojemnější okamžik turnaje. Bobři se rozeběhnou, přeskočí dva ploty, a jdou se radovat 
společně s námi.
Turnaj byl v perfektní atmosféře, pěkném počasí, s výbornými rozhodčími a několika gesty fair-
play!!!

T-ball
Stříbrné zakončení na Open MČR v Teaballu
Na MČR vyrazili naši nejmenší na nedalekou krčandu. Naši borci poznali jen jediného přemožitele a to domací tým Eagles. Jednou s nimi 
prohráli v základní části a podruhé, když se potkali ve finále. Finále bylo velmi napínavé a vedení se přelévalo z jedné strany na druhou. 
Nakonec měli přeci jen více štěstí soupeři, kteří v poslední směně otočili zápas na svoji stranu. Joudrs vybojovali krásné stříbrné místo.

Konečné 3.místo na mezidivizním turnaji v Coachballu
Ze základní skupiny postoupili bez jediné prohry, pouze s jednou remízou. V semifinále jen těsně nestačili na velmi silný tým z 
Chomutova, který celý turnaj nakonec vyhrál. Čekal je tedy boj o 3.místo, kde většina dětí byla o cca rok starší. Tento boj s týmem Havl. 
Brodu byl velmi vyrovnaný a divácky velmi atraktivní. Joudrs předvedli velkou bojovnost a týmového ducha a vyhráli 9:8.
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