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I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 
 
1. Spolek nese název „Softballový klub Joudrs Praha“ (dále také jen „Spolek“ či „Klub“). V 
běžném styku a při účasti ve sportovních soutěžích lze užívat zkráceného názvu SK Joudrs. 
2. Klub je svobodným a dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob podle § 214 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále také jen „občanský 
zákoník“). Fyzické osoby se stávají členy Klubu na základě své svobodné vůle. 
3. Klub vyvíjí svou činnost podle stanov a je nezávislý na politických stranách, vládních 
nebo hospodářských organizacích. 
4. Sídlem klubu je Mirovická 1093, Praha 8, PSČ: 182 00. 
  
II. ÚČEL KLUBU 
 
1. Účelem Klubu je vytváření příznivých podmínek pro uspokojování zájmu svých členů o 
softball, pomoc k ovládnutí všech znalostí a dovedností souvisejících se softballem s 
přihlédnutím k věku a dispozicím členů, a tím vytvářet předpoklady pro jejich úspěšný vstup do 
soutěžních aktivit klubu, a to jak v České republice, tak v mezinárodním měřítku. 
 
 
III. HLAVNÍ ČINNOST KLUBU 
 
1. Hlavní činností klubu je veřejně prospěšná činnost v oblasti sportu a softballu. Činnost 
klubu směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II, coby společného zájmu jeho členů. K 
dosažení svých cílů klub zejména: 

a) zajišťuje sportovní výcvik svých členů i ostatních zájemců o softball, 
b) dbá o všestranné i speciální znalosti trenérů a dalších činovníků klubu, 
c) přihlašuje členy k účasti na sportovních soutěžích, turnajích a jiných akcích, 
nebo je z takové účasti odvolává; činí návrhy registrací podle podmínek stanovených 
pořadatelem sportovního podniku, 
d)   pořádá vlastní tréninky, soustředění a může pořádat vlastní sportovní podniky a 
činnosti s nimi spojené, 
e) pořádá společenské; sportovní a jiné akce pro své členy i ostatní zájemce o 
softball, může pořádat dětské tábory, 
f) buduje, provozuje a udržuje vlastní nebo i svěřená sportovní i jiná zařízení za 
účelem materiálního a technického zabezpečení fungování klubu, 
g) získává podpory a dary od jiných fyzických a právnických osob, jakož i příspěvky, 
dotace a granty od svazových orgánů, sportovních institucí, ze státního rozpočtu i 
rozpočtu obce, 
h) prostředky ke krytí nákladů spojených s provozem klubu může získat formou 
sponzoringu, reklamou, prodejem nebo pronájmem práv a majetku klubu, jakož i dalšími 
činnostmi, pokud jsou podle zvláštního zákona povoleny, 



i) může v dohodě s jinou fyzickou nebo právnickou osobou založit jinou 
výdělečnou nebo nevýdělečnou právnickou osobu, nebo svou účastí do této existující 
právnické osoby vstoupit, 
j) dobrovolně se sdružuje do střešních sportovních institucí, udržuje partnerské 
vztahy s jinými sportovními kluby v České republice i zahraničí a spolupracuje se školními 
a zájmovými institucemi, které by svými vlivy a prostředky mohli podpořit fungování 
klubu. 

2.  Vedle hlavní činnosti může Klub vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v 
podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, jejíž účel je v podpoře hlavní činnosti nebo v 
hospodárném využití spolkového majetku. 

 
IV. ČLENSTVÍ V KLUBU 
 
1. Členství v Klubu je dobrovolné. Členství vzniká podáním přihlášky a její schválení 
Výborem klubu, který o přijetí rozhodne. Na členství není právní nárok. 
2. Členstvím vznikají práva a povinnosti dodržovat stanovy Klubu. 
3. Členem klubu se může stát každý občan České republiky, jakož i cizí státní příslušník. 
4.  V klubu existuje členství následujícího druhu, přičemž každému členovi Klubu vzniká 
členství právě jednoho druhu: 
 a) Trenér  a funkcionář Klubu 

Toto členství je určeno pro trenéry a funkcionáře klubu. 
b) Hráč  

 Toto členství je určeno pro hráče, kterým nevzniklo členství ad a). 
c) Hráč Joudrs Slowpitchové ligy 
Toto členství je určeno pro hráče Joudrs Slowpitchové ligy, kterým nevzniklo členství d a) 
a b).  

 d) Technicko-organizační složka 
Toto členství je určeno pro členy, kteří se podílejí na činnosti klubu, aniž by jim vzniklo 
členství ad a), b) a c).  

5.  Přihláška člena Klubu podána písemně s udáním základních informací o žadateli a u 
členů, kteří se podílí na činnosti Klubu jako sportovci, pak o způsobilosti zdravotního stavu pro 
sportovní výcvik. Po dobu působení klubů nese člen vlastní odpovědnost a náklady na ověřování 
zdravotního stavu. 
6.  Zaplacené příspěvky jsou nevratitelné. 
7.  Členství zaniká: 

a) písemným prohlášením člena o vystoupení z klubu, 
b) vyloučením člena z důvodu neplacení Členských příspěvku ve stanovené lhůtě,  
c) vyloučením člena za hrubou nekázeň, porušení stanov neplnění Členských 
povinností, zneužití klubového majetku a informací, 
d) vyloučením člena z důvodu jeho sdělení o neúčasti na činnosti klubu v příslušné 
sportovní sezoně,  
e) úmrtím člena, 
f) zrušením klubu. 

8.  O vyloučení člena rozhoduje Výbor klubu a rozhodnutí musí být doručeno vyloučenému 
členu. 
9. Klub vede seznam svých členů. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí Výbor klubu, 
a to prostřednictvím usnesení z jeho zasedání. Seznam členů je přístupný všem členům klubu. 
Výbor klubu musí žadateli zpřístupnit seznam členů klubu na jeho žádost do 5 pracovních dnů 
od podání žádosti. 
 
 



V. PRÁVA ČLENU 
 
1. Každý člen má právo 

a) účastnit se akcí pořádaných klubem, 
b) účastnit se Valné hromady klubu, 
c) vyjadřovat své názory a kritiky na fungování klubu, 
d) být informován o činnostech klubu, o použití finančních prostředků a 
hospodaření s majetkem, 
e) být volen do orgánů klubu po dosažení věku 18 let, 
f) kdykoli z Klubu svobodně vystoupit. 
 

2. Rozhodující hlas na Valné hromadě a tedy právo hlasovat a volit členy do orgánů klubu 
náleží výlučně členům s druhem členství dle čl. IV, dost. 4, písm. a) „Trenér a funkcionář Klubu“. 
Ostatní členové mají na Valné hromadě pouze hlas poradní.  
 
 
VI. POVINNOSTI ČLENŮ 
 
1. Člen Klubu je povinen: 

- dodržovat stanovy Klubu a interní předpisy, 
- řídit se rozhodnutím orgánu klubu, 
- řádně a včas platit členské příspěvky, 
- aktivně hájit zájmy Klubu a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy 
Klubu. 

  
 
VII. ORGÁNY KLUBU 
 
Orgány klubu jsou: 

a) Valná hromada 
b) Předseda klubu 
c) Výbor klubu 
d) Kontrolní komise 

Členem orgánu klubu může být pouze člen Klubu. 
 
 
VIII. VALNÁ HROMADA 
 
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Klubu, který svolává Předseda klubu zpravidla 1x 
ročně. Valnou hromadu tvoří všichni členové s druhem členství dle čl. IV, dost. 4, písm. a) 
„Trenér a funkcionář Klubu“ (dále jen „členové s rozhodujícím hlasem“). 
2.  Předseda klubu nebo Výbor klubu mohou svolat mimořádnou Valnou hromadu kdykoli 
podle aktuálních potřeb klubu. Mimořádná Valná hromada musí být též svolána, pokud o to 
písemně požádá alespoň 1/3 členů s rozhodujícím hlasem. 
3.  Svolání Valné hromady musí být veřejně oznámeno všem členům Klubu alespoň týden 
před jejím konáním. 

4.  Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň 1/2 všech členů 
s rozhodujícím hlasem. Pokud tomu tak není, zahájení se opakuje po 30 minutách a pak je 
Valná hromada usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Valná hromada 
rozhoduje prostou většinou přítomných členů s rozhodujícím hlasem. 

 5. Valná hromada hlasuje o závažných rozhodnutích týkajících se fungování a hospodaření 
klubu, jakož i nakládání s jeho majetkem. Valná hromada: 



a) volí členy do orgánů klubu, včetně Předsedy klubu, a také je může z těchto funkci 
odvolat, 

b) má funkci odvolacího orgánu proti rozhodnutím Výboru klubu, 

c) rozhoduje o vstupu či vystoupení do a ze spolkových institucí, 

e) rozhoduje o změnách a doplňcích stanov, 

f) rozhoduje o zániku, rozpuštění a sloučení klubu, 

g) projednává a schvaluje rámcový rozpočet klubu a plán činnosti. 

 
6.  Rozhodnutí o zániku je platné v případě, že o něm rozhodly 3/4 přítomných členů 
s rozhodujícím hlasem. 
 
 
IX. STATUTÁRNÍ ORGÁN 
 
1. Výbor klubu je statutárním orgánem Klubu, který řídí činnost Klubu v souladu se 
zákonem a těmito Stanovami. V jeho čele stojí Předseda klubu. Ve Výboru klubu jsou 3 osoby 
(Předseda klubu a dva členové) volené Valnou hromadou na období 4 let. 
2.  Výbor klubu přijímá rozhodnutí a usnáší se ve věcech, které nejsou výslovně svěřeny 
Valné hromadě. Činnost Výboru klubu, jeho rozhodnutí a opatření musí být v souladu se 
stanovami Klubu a s naplněním jeho poslání. Zasedání Výboru klubu svolává Předseda klubu. 
3.  Výbor klubu je oprávněn: 

a) rozhodovat o výši a splatnosti členských příspěvků, 
b) schvalovat přihlášky nových členů a rozhodovat o vyloučení členů. 
c) svolat mimořádnou Valnou hromadu, 
d) výjimečně zprostit člena povinnosti platit členské příspěvky při zachování 

ostatních členských práv a povinností. 
4.  Rozhodnutí Výboru je přijato, jestliže pro konkrétní návrh hlasovala nadpoloviční většina 
členů Výboru klubu. 
5.  Z každého zasedání Výboru musí být pořízen písemný zápis tak, aby bylo zřejmé, kdo se 
zasedání zúčastnil, co bylo předmětem jednání a konečná rozhodnutí. 
6. Přípravu všech podkladů zajišťuje člen Výboru pověřený Předsedou klubu. Každý člen 
Výboru má právo předkládat vlastní podklady. 
7. Záležitostí, které jsou Klubu uloženy ze zákona jako právnické osobě, musí být Výborem 
splněny řádně a včas, aniž by o nich bylo hlasováno. 
8. Výbor klubu je povinen předložit Valné hromadě na jejím zasedání materiály a zprávy, 
které je Valná hromada oprávněna projednávat a rozhodovat o jejich přijetí. 
9. Za odstoupivšího člena muže Výbor klubu jmenovat do volné funkce jiného člena klubu 
staršího 18 let. Při odstoupení více členů je třeba svolat Valnou hromadu. 
10.  Za nepřítomnosti Předsedy jedná v rozsahu jeho pravomocí jím pověřený člen Výboru 
klubu. 
11.  Jménem Klubu jedná Předseda klubu nebo jim pověření členové klubu. Právní úkon, pro který 
právní řád předepisuje písemnou formu, anebo z něj pro Klub vyplývá pohledávka nebo závazek vyšší než 
50.000,- Kč, musí být opatřen podpisem Předsedy klubu a alespoň jednoho člena Výboru klubu. 
12. Ten, kdo v Klubu způsobí neplatnost právního úkonu, odpovídá za případnou škodu Klubu 
z toho vyplývající. 
 
 
 
 
 
 



XI. KONTROLNÍ KOMISE 
 
1. Kontrolní komise je tříčlenná a je volena Valnou hromadou na období 4 let. 
2. Členství v Kontrolní komisi není slučitelné s funkcí Předsedy a člena Výboru klubu. 
3.   Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti Klubu řádně vedeny a vykonává-li Klub 
činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, 
upozorní na ně statutární orgán, jakož i další orgány určené stanovami. 
4.  Kontrolní komise je dále oprávněna kontrolovat všechny účetní a finanční operace klubu, 
stav hospodaření s penězi, právy a majetkem Klubu a podávat o tom zprávy Výboru klubu a 
Valné hromadě. 
3. Kontrolní komise rovněž kontroluje činnosti Výboru klubu a má právo zúčastnit se 
zasedání Výboru s hlasem poradním. 
4. Kontrolní komise rada je oprávněna v případě zjištění nedostatků navrhovat Výboru 
klubu i Valné hromadě nápravná opatření. 
5.  V rozsahu působnosti Kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů 
Klubu a požadovat od členů dalších orgánů Klubu nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k 
jednotlivým záležitostem. 
 
 
XII. MAJETEK A HOSPODAŘENÍ 
 
 
1. Majetek Klubu tvoří finanční prostředky, hmotný a nehmotný majetek, pohledávky a jiná 
majetková práva. Klub vede o svém majetku, příjmech a výdajích, resp. výnosech a nákladech, 
zákonem předepsanou evidenci a sestavuje výkazy. Klub rovněž hospodaří s majetkem, ke 
kterému má právo užívání. 
2.  Zdroje majetku Klubu tvoří. 

a) příspěvky členů, 
b) dary a podpory fyzických a právnických osob, 
c)   příjmy ze sportovní, společenské a jiné činnosti organizované Klubem, 
d) příjmy z prodeje nebo pronájmu majetku a příjmy z reklam, 
e) příjmy z doplňkových obchodních aktivit, pokud jsou klubu povoleny,  
f)  dotace, subvence a granty od svazových orgánů a orgánů střešních instituci ze 

státního rozpočtu a rozpočtu obcí. 
3. Hospodaření klubu se řídí ročním plánem činnosti a rozpočtem v sestavách schválených 
Valnou hromadou. Za celkový stav a hospodaření klubu odpovídá Výbor klubu. Za jednotlivé 
operace odpovídají ti členové, kteří je provedli nebo uzavřeli. 
4. Finančními prostředky klubu disponuje Výbor klubu, nebo jím pověření členové Klubu. 
6. K zajištění pravidelných finančních operací může Výbor klubu zřídit pokladní místo a 
účty u peněžních ústavů. Podpisová práva k nakládání s účty klubu zajišťuje Výbor klubu. Za 
tímto účelem může Výbor klubu vydat podpisový řád klubu s uvedením osob, kterým přísluší 
podpisové právo nejen v oblasti finanční. 
7. V případě potřeby je Výbor klubu oprávněn uzavírat pojistné smlouvy. 
8.    S klubovým majetkem a právy klubu nakládá Výbor klubu, není-li tato pravomoc 
vyhrazena Valné hromadě. 
9.  Pro zabezpečení pravidelných a specializovaných záležitosti může klub zaměstnat placené 
odborníky. 
 
 
 
 



XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
 
1. Rozhodování o přestupu nebo hostování svých členů v jiných Klubech a záležitostí 
spojené s uzavíráním profesionálních smluv jsou plně v kompetenci Výboru klubu. 
. 
 



 



 



Spojte jméno Vaší společnosti s dlouholetou 
tradicí a úspěchem na národní i světové 

úrovni



Softball je pálkovací hra podobná baseballu. 50ti letá tradice dovedla Českou republiku ke statusu softballové 
velmoci, jež je podložena četnými úspěchy na mezinárodním poli.  

Softball  se stal výborným propagátorem na národní i světové úrovni. 

 

Softballový klub SK Joudrs Praha je největší klub v České republice. Široká základna je tvořena všemi 
věkovými kategoriemi. SK Joudrs Praha je jedním z nejúspěšnějších  klubů v České republice. Ženský tým SK 
Joudrs Praha se, po dobu 11ti let v řadě, účastnil finálových bojů v nejvyšší ženské soutěži České republiky. Z 
toho čtyři krát získal titul mistra ČR. 

 

Softballový Areál ZŠ Dolákova Svoboda park v Praze 8 je považován za jeden z nejlepších v Evropě.  

K dispozici jsou 2 softballová hřiště s umělým osvětlením, kompletním zázemím, tribunami pro 600 diváků a 
hřiště s umělým povrchem. Díky tomu může klub pořádat vrcholné mezinárodní akce. 

2008 PMEZ 

2010 Mistrovství Evropy do 22 let 

2013 Mistrovství Evropy žen 

2015 PVP 

 

 

 

 

 

 



Již první zmínky o softballové aktivitě na ZŠ Dolákova jsou 
spojeny s prací s žáky základních škol. V roce 1991 vzniká 
kroužek při DDM Praha 8. Píle a odhodlání předsedy klubu  
umožňuje v roce  2000 založení prvního kadetského týmu, 
který je podložen nábory na základních školách. Od roku 
2001 dochází k rozmachu v oblasti práce s dětmi. SK Joudrs 
Praha sklízí první úspěchy a do klubu přicházejí nový 
zájemci o tento sport.  

 

• SK Joudrs Praha každoročně pořádá školní ligu Prahy 8 

• Pomáhá s výukou softballu na základních školách 

• Spolupracuje s DDM Praha 8 

• Poskytuje svůj areál pro pořádání školních turnajů  

 

V našem klubu jsme hrdí na  rodinné  prostředí a výborné 
vztahy panující mezi hráčkami, rodiči, přáteli a partnery 
klubu.  

Softball  v našem pojetí , to je především zábava. Na hřišti, 
v hledišti i po zápasech. Oblíbené jsou zvláště exhibiční 
zápasy rodičů, fanoušků a partnerů s hráčkami, otevírání 
sezóny, party po zápasech i slavností klubové večery k 
zakončení sezóny. 

 

 

  



Během 15ti let se  SK Joudrs Praha stal největším klubem v České republice. V současné době SK Joudrs Praha 
pokrývá všechny věkové kategorie. Micro tým- od 3 let, T ball mladší, T ball starší, žáci mladší, žákyně mladší, 
žáci starší, žákyně starší, kadetky, kadeti, junioři, Ženy C, Ženy B, Ženy A, Muži. 15ti letý vývoj přinesl SK 
Joudrs Praha status prestiže. 
 
• 2012  Tým A: více mistr extraligy ČR, 3.místo na evropském PVP, Final Four Praha 2.místo 
  Tým B: mistr ČR ve 2.lize žen, 
  Kadetky: 1.místo v Pražském přeboru, 3.místo v kadetské extralize 
  Žákyně: 3.místo v Pražském přeboru žákyň 
 
• 2013  Tým A:  více mistr extraligy ČR, 2.místo na  evropském PVP, Final Four Praha 2.místo 

  Pořádání Mistrovství Evropy žen, reprezentační účast,  3.místo 
  Kadetky: 3.místo v kadetské extralize 
  Žákyně: 1.místo v extralize žákyň 
 
• 2014  Tým A: více mistr extraligy ČR, 2.místo na evropském PVP, Final Four Praha 1.místo 
  Tým B: více mistr ve 2.lize žen 
  Muži: vznik týmu, 1.místo v pražské 2.třídě mužů 
  Kadetky: 3.místo na MČR 
   
   

 



Pohár vítězů poháru 

 
 

• V roce 2015 SK Joudrs Praha pořádal 
Evropský šampionát Pohár vítězů poháru, na 
kterém získal stříbrnou medaili  

• Jméno klubu je spojeno s pořádáním 
mezinárodní akce  

• Akce byla Evropskou softballovou asociací 
ohodnocena, jako nejlépe zorganizovaná 
akce na poslední 3 roky  

• Do pořádání akce bylo začleněno přes 100 
dobrovolníků  

• Na turnaji proběhla charitativní akce, při 
které bylo vybráno 30. 000,- Kč  

• Po celou dobu turnaje byl speciálními 
opatřeními zabezpečen bezproblémový 
chod VIP servisu  

• Turnaj byl uspořádán pod záštitou Prahy 8  
• Semifinálové zápasy vysílalo playo.tv  
• Finálový zápas proběhl za přítomnosti České 

televize  
 



• dlouhodobé x krátkodobé  

• generální partner klubu 

• generální partner turnaje 

• hlavní partner klubu 

• hlavní partner turnaje 

• partner klubu 

• partner turnaje 
 

 

• 4x pevný plot 

• 10 x přenosný plot 

• 2 x mantinely hřišť 

• 4 x zdi střídaček 

• Přední strana dresu 

• Helma 

• Kraťasy 

• Fullbanner 

• Firemní team building  

• do 30 účastníků 1x ročně  

 

 Za jméno v názvu klubu + 75 000 
 

 

 

 

 

 

• 2 x pevný plot 

• 6 x přenosný plot 

• 2 x zdi střídaček 

• Zadní strana dresu 

• Helma 

• Kraťasy 

• 1 x banner 4 x 4 cm 

• Firemní team building  

• do 30ti účastníků  1x ročně 

 



 

1 x pevný plot 

4 x přenosný plot 

1 x zdi střídaček 

Rukáv dresu 

Kraťasy 

1 x banner 4 x 2 cm 

Firemní team building do 20ti účastníků 1x ročně 

 

Slevový program sdružuje smluvní partnery klubu, kteří poskytují při nákupu jejich produktů, zboží a služeb 
slevu členům SK Joudrs Praha a jejich rodinným příslušníkům. Účast ve slevovém programu 1000 / 1 měsíc. 

 

Reklama na hřištích 

Reklama v turnajových tiskovinách  

Reklama na webu  

Jméno v názvu turnaje 

 

 



 

• Zdi střídaček nebo tribun   5 m x 1 m  20 000  

• Přenosný plot     2 m x 1 m   8 000  

• Pevný plot     2 -5 m x 1 m 12 000 

• Mantinely hřišť    11 m x 2 m  30 000 

 

 

 

 



• Přední strana dresu   110 cm2  25 000  

• Zadní strana dresu (pod číslem) 200 cm2 45 000 

• Rukáv    75  cm2  10 000 

• Kraťasy   105 cm2 17 000 

 

 

• Přední strana dresu   110 cm2  50 000  
• Zadní strana dresu (pod číslem) 200 cm2 90 000 
• Kraťasy   105 cm2 35 000 

Full banner     20 000 
Banner 4 x 4 cm     8 000 
Banner 4 x 2 cm     5 000 

Nálepka s logem  35 cm2 15 000 
 



• Netradiční hra 

• Netradiční prostředí 

• Vhodné pro malé i velké firmy 

• Profesionální instruktoři,  komplexní 
materiálové zajištění 

• Plně vybavené zázemí 

• Dětský koutek s hlídáním i programem 

• Klidné prostředí 

• Dobrá dostupnost 

• Záruka kvality, zábavy a příjemně stráveného 
dne 

• pro 8 -10 členné firemní týmy, mužské, ženské i smíšené (počet týmů za 1 firmu neomezen) 
• Startovné: 20 000 Kč za 1 tým 
• V ceně zahrnuto: 
• zapůjčení softballového vybavení 
• instruktor softballu 
• občerstvení (5 nápojů + 2 teplá jídla na osobu) 

 
• Garance minimálně: 3 zápasy + trénink s instruktorem 
• Pro všechny partnery klubu účast 1 týmu na firemních turnajích zdarma 

 



• Pro 1 firmu (počet účastníků 
neomezen): 

• kompletní pronájem sportovního 
areálu se zázemím na 1 den  

• zapůjčení vybavení na všechny 
sporty 

• hlídání dětí s programem 
• instruktor softballu 
• občerstvení a nápoje  

 
• (5 nápojů + 2 teplá jídla na osobu) 
• Teplé jídlo: 
• grilované maso, tousty, párky v 

rohlíku, klobásy atd. 
• Nápoje:  
• nealkoholické a teplé (káva, čaj) 
• alkoholické (pivo, víno, destiláty) 

• Cena: 
• do 20 účastníků:30 000 Kč  
• 21 –50 účastníků: 50 000 Kč  
• každý další účastník + 500 Kč 
• Další služby dle dohody 
• Pro generálního a hlavní partnery 

klubu firemní team building do 30 
účastníků, pro partnery klubu do 20 
účastníků 1x ročně zdarma. 

 



• Spojení jména Vaší společnosti se špičkovým 
evropským klubem  

• Zvýšení povědomí o Vaší značce 
prostřednictvím jednoho z mála českých 
úspěšných sportů současnosti na mezinárodní 
úrovni 

• Podpora rozvoje tohoto sportu nejen v České 
republice 

• Vaše společnost přispěje k prevenci kriminality 
a k smysluplnému využití volného času dětí a 
mládeže 

• Můžete využívat sportovní areál klubu pro 
sportovní a společenské akce Vaší společnosti • Nabízíme partnerství na období 2015 – 2017. 

Prezentaci partnerů během všech klubových 
akcí v areálu, na plakátech, letácích, 
programech a turnajových tiskovinách, na 
webu, dresech hráčů a hráček a v ročence 
klubu. 

• V roce 2015 SK Joudrs Praha pořádá Evropský 
pohár vítězů poháru  

• Členové klubu budou  reprezentovat Českou 
republiku na vrcholných akcích, jako jsou 
Mistrovství světa a Mistrovství Evropy, jak v 
hráčské, tak trenérské pozici 

 



   
• Mirovická1093 

• 182 00 Praha 8 

• IČ: 67385582 

• č. účtu: 0206863389/0800 

• Dolákova 555 

• 181 00 Praha 8 –Bohnice 

 

Tereza Dobrá 
Mobil: 602 586 999 

Email: dobra.tereza@seznam.cz 
www.joudrs.cz 

 





Příloha č. 4: Rozhovor s Ing. Petrem Pospěchem, marketingovým manažerem klubu 

 

 

Rozhovor s Ing. Petrem Pospěchem 

Praha, 23.7.2015 

 

Jaká je Tvoje funkce v SK Joudrs Praha? 

Má pozice v klubu je marketingový manažer, který pokrývá náborovou činnost, Školní ligu 

Prahy 8, školní kroužky, média, tiskoviny, propagaci. 

Jak dlouho působíš v SK Joudrs Praha? 

Od roku 2009.  

 

Co Tě vedlo k práci v SK Joudrs Praha? 

Na základě členství  mé dcery Lucie, která začala hrát v roce 2006. Byl jsem členem 

S.O.F.T.U. (Sdružení organizovaných fanoušků týmu, pozn. autora). V roce 2008 se v areálu 

Svoboda parku uskutečnil Pohár mistrů evropských zemí, na kterém jsem celý týden pomáhal, 

poté vznikl tým žákyň, který neměl trenéra, tak jsem se začlenil do trenérského týmu žákyň. 

V roce 2009 jsem se začal bavit s předsedou Tomášem Kusým o vizi a dalším budoucím 

vývoji klubu a dohodli se na spolupráci. 

 

Na jakém principu si začal pracovat na rozvoji Joudrs? 

Došlo k velkému rozvoji v oblasti propagace. Začal jsem chodit do škol, dělat nábory, 

protlačil jsem Joudrs do měsíčníku Prahy 8, který po dlouhých jednáních svolil 

k pravidelnému začleňování náborových letáků a článků o dění v SK Joudrs Praha do vydání 

Osmičky. Velkým krokem bylo založení týmu Micra, který položil základ široké členské 

základně a z předpokládaných 30ti dětí se rozrostl téměř na 150 dětí.  

 

Jak hodnotíš současný stav SK Joudrs Praha? 

Klub je na 95 % hotový, nyní je třeba dosažený stav stabilizovat a upevňovat pozici na trhu. 

 

Jaké jsou, dle tvého názoru největší klady a zápory SK Joudrs Praha? 

Největším kladem klubu je, že zde existuje prostředí, které se snaží pracovat s mládeží a 

dětmi. Poskytuje jim 100% péči a děti přijímá bez jakéhokoliv kritéria, zatím se nestalo, aby 

nějaké dítě bylo odmítnuto. Na dětech je postavena strategie, která vede k široké členské 



základně a k výchově vlastních členů od nejnižšího věku až do dospělosti. Velkým kladem 

jsou bezpochyby sportovní výsledky, které klub sklízí ve všech věkových kategoriích a 

v neposlední řadě areál, který se dostal na světovou úroveň. 

Největšími zápory klubu je nedostatečné zabezpečení kvalitních trenérů. Tento fakt lze 

eliminovat prostřednictvím oslovení bývalých hráček, které by zabezpečili kvalitní dohled na 

softballovou výchovu mládeže. Druhou slabou stránkou je hierarchie týmů, která postrádá 

plynulý přechod z kadetek do juniorek.  

 

Jaké jsou příležitosti, které by klub mohl v současné době využít? 

V návaznosti na absenci juniorského týmu existuje možnost účasti v druhé nejprestižnější 

soutěži v ČR, kterou hodlá založit ČSA – juniorskou extraligu. Prestiž soutěže by měl klub 

podnítit k opatřením, která by vedla k účasti v této soutěži. ČSA vytváří a pravidelně 

aktualizuje databázi na webu asociace, která obsahuje kontakty na bývalé hráčky, které klub 

může využít k oslovení hráček a nabídnutí spolupráce v rámci trenérského týmu Joudrs. 

 

Má klub v současné době nějaké cíle, kterých chce dosáhnout? 

Jak jsem řekl, prioritní oblastí jsou děti a mládež. Z otázek výše vyplývá zaměření na 

sportovní výsledky, kvalitní trenéry a plynulou hierarchii skladby kategorií a týmů. 

Významným cílem, který klub již dva roky plní, je podpora sportu pro všechny a charitativní 

akce. Buduje si jméno na základě nabízených a pořádaných akcí pro firmy. Vynakládá finance 

a úsilí na vzdělávání trenérů a činovníků klubu. 

Cílené úsilí je v oblasti financí, které Joudrs potřebuje pro chod klub.  Sponzoři a partneři, 

granty, dotace a zvyšování členských příspěvků.  

Má pozice marketingového manažera v sobě skrývá mnou stanovené cíle, které se zabývají 

náborů ve školách a propagace sportu mezi širokou veřejnost prostřednictvím náborů na Praze 

8 a prezentací v organizacích pro volnočasové aktivity. Velkým cílem bylo vytvoření 

kvalitních webových stránek. Současným cílem v této oblasti je pravidelné aktualizace a 

propojení s facebookovým profilem. 

V sociální stránce jde především o podporu mládežnických týmů. Jejich motivaci, 

kamarádství a spolupráci, které přispějí k větší hrdosti a příslušnosti ke klubu. R 



Příloha č. 5: Rozhovor s Tomášem Kusým, předsedou klubu 

 

Rozhovor s předsedou Tomášem Kusým 

Praha, 12.8.2015 

 

Co Tě vedlo k založení SK Joudrs Praha? 

Softballový kroužek byl provozován pod DDM Prahy 8, který podporoval jen malé kroužky a 

my (budoucí klub Joudrs) jsme chtěli dělat sport a proto jsme museli založit samostatné 

občanské zrušení. Vznik Joudrs byl spojen s nutností mít nějaký subjekt, pod kterým bylo 

možno hrát. Zakládajícími členy jsem byl já (Tomáš Kusý), Kateřina Malá a Eva Vaňková.  

 

V roce 2009 došlo k velkému rozvoji Joudrs, za čím stojí tento velký posun? 

Velkou zásluhu na rozvoji klubu má Ing. Petr Pospěch, který do Joudrs přišel a svou začal 

uplatňovat myšlenku o rozvoji mládeže. Vznikl tým žákyň, ale my jsme se chtěli snažit víc, 

takže jsme založili tým Micro, který je pro děti od 3 do 7 let a s původní myšlenkou 30ti dětí 

se současný stav nedá srovnat. V současné době, tým Micro navštěvuje zhruba 200 dětí. 

Druhým významným krokem bylo založení chlapecké větve v Joudrs.  

V areálu byl uspořádán Pohár mistrů evropských zemí a Joudrs tím vešlo do povědomí lidí a 

došlo k větší osvětě mezi lidmi a tím spojené oblibě tohoto sportu. 

 

Jak hodnotíš současný stav Joudrs? 

Klub svou kvalitou dokázal získat prvenství mezi kluby v České republice a řadí se mezi 

evropskou špičku. Jeho rozvoj byl docela strmý a teď je třeba především stabilizace. Doslova 

zastávám názor, že „klub stojí na hliněných nohách, které je potřeba zabetonovat.“  

 

Jaké plány máš v současné a budoucí době s klubem? 

Stabilizovat a pracovat s drobnými nedostatky Joudrs. 

 

Jaké jsou dle Tvého názoru silné a slabé stránky Joudrs? 

Slabá stránka je kvalita trenérů. Máme trenéry z řad nadšených rodičů, kterým bezpochyby 

patří velké díky, ale jejich kvalita není dostatečná. 

Silné stránky? O tom jsem vlastně nikdy nepřemýšlel. Podle mého názoru je hlavní silnou 

stránkou zanícení a spolupráce celého klubu, které vedou k budování kvalitního areálu a 



k dobrým sportovním výkonům. Za silnou stránku považuji širokou členskou základnu a 

v neposlední řadě práci s dětmi a mládeží. 

Za slabou stránku považuji finance, ale toto téma je diskutovanou otázkou v každém klubu ve 

většině sportů. Nejvyšší příjmy klub získává ze členských příspěvků, na kterých je klub 

závislý a to není dobře. Je třeba hledat alternativní zdroje prostřednictvím partnerů a 

sponzorů. Don Bosco – církevní škola v areálu ZŠ Dolákova, která svým umístěním zasahuje 

do softballového areálu. Jedná se o slabou stránku, se kterou klub nemůže v současné době 

nic udělat. Dalším limitujícím faktorem je omezení moderátorské aparatury. Joudrs se často 

dostává do konfliktů s občany Bohnic. I přes omezování hlasitosti a dodržování pravidel o 

nočním klidu, dochází k neustálým stížnostem týkajících se hluku. 

 

 

 



Příloha č. 6: SK Joudrs Praha v obrazech 

 

Legenda (seshora a zleva): Společenský večer 2014 – předseda klubu a partneři, 2. liga žen, 

Joudrs ženy A na PVP 2015, Joudrs ženy C na indoor cupu, T-Ball v Chomutově, Tereza 

Jakešová na PVP 2015, 2. liga žen, T-Ball orange, Zahajování sezóny 2015 – předseda klubu, 

2. Liga žen – Veronika Klimplová a Daniel Tobola, Muži na Indoor cupu, Lucie Girsová – 3. 

liga žen, Vystoupení týmu T-Ball na Společenském večeru 


