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DUBEN 

Pozvánka z dílny Aničky Lemberkové, 
bývalé hráčky A týmu žen, se jako vždy 
povedla. 

Madla Loudová jde jako správná 
kapitánka do všeho po hlavě (tady 
spíše po nohou).  

Tímto zlatým talířem načalo Béčko 
duben – měsíc skvělých úspěchů Joudrs!  

B – tým žen 

 
Zlato z domácího Joudrs Cupu a tři výhry z prvního ligového víkendu 

Béčko se spoluhráčkami z A-týmu nenechalo zahanbit a rovněž do sezóny vkročilo rázně. 
Potvrdilo tak svou hráčskou fazónu ze zimní části roku. V přípravném domácím Joudrs Cupu 
žen v konkurenci 12 týmů celý turnaj děvčata z Joudrs B vyhrála a radost z vítězství jim 
nemohla pokazit ani jediná prohra ve skupině s Trutnovem. Potrápily je v play-off i naše 
kadetky, o to sladší pak byla jasná finálová výhra nad béčkem SaBaTu. Taktéž vstup do 
druholigových bojů se našemu týmu vyvedl a po úvodním víkendu jsme se po jediné prohře 
s Tempem dělili o druhé místo v tabulce právě s tímto naším prvním soupeřem. Tím 
druhým byl tým SaBaTu B, který ani tentokrát nenašel na naše pálkařky recept a byl 
deklasován v obou utkáních. Tak ať nám elán a výkony našich „mladých pušek“ vydrží co 
nejdéle! 

A – tým žen 
Zlato z 1. turnaje Poháru ČSA a plný počet bodů z extraligy 

Áčko vykročilo do domácí venkovní sezóny impozantně. Nejdříve bez jediné prohry prošlo 
suverénně 1.turnajem Poháru ČSA pořádaném na domácím hřišti. Nejvíc nás ve skupině 
potrápili Storms, v play-off jsme pak nejprve porazili Eagles a ve finále nedali šanci Čechii  
a deklasovali ji rozdílem 11:0. Tím jsme si zajistili téměř jistou účast v podzimním Final Four, 
které se bude konat opět na Joudrs. Nikdo totiž nepředpokládá, že bychom nezvládli 2. turnaj 
Poháru. Na vítězné vlně jsme vstoupili i do prvního extraligového víkendu, i když nám v prvním 
hracím dni nováček z Ledenic nečekaně vzdoroval a díky výbornému výkonu své mladé 
nadhazovačky neumožnil našim děvčatům ani jednou skórovat. Stejně tak my jsme nepovolili 
soupeři ani bod a zápas se rozhodoval až v tie-breaku, kde přeci jen nakonec zvítězila naše 
zkušenost. Druhé utkání s mladými jihočeškami jsme si už pohlídali a tentokráte jej 
s přehledem vyhráli. Nedělní dvojzápas s Eagles byl ještě dramatičtější, jak se na odvěké rivaly 
sluší a patří. V obou duelech se zprvu hrálo pozorně a v tom úvodním jsme museli dotahovat 
náskok soupeřek. Pak jsme je však vždy v jediné směně rozstříleli a druhý zápas dokonce 
vyhráli rozdílem 7:0. Skvělý úvod extraligy s plným počtem bodů nám okomentoval opět Kuba 
Stařík a věřme, že oslavné znělky Dana Toboly budou znít celý rok až do samého konce . 

Aktualita 

Pozvánka na tradiční klubovou exhibici, čtvrtek 8. května 2014 

Zveme všechny naše členy, přátelé, kamarády, kamarádky, rodiče, bafuňáře, spřízněné 
duše i náhodné kolemjdoucí na Joudrs Exhibici 2014! Na hřišti se představí všechny naše 
týmy. Zahrají si i rodiče a členové S.O.F.T. A kdo si nechce zahrát, může přijít jen na 
čumendu a grilování. To si prostě nemůžete nechat ujít! 
Program dne: 
hřiště A     hřiště B 
11:00 extraliga žen Joudrs vs. Čechie 10:00 T ball vs. T ball 
13:00 extraliga žen Joudrs vs. Čechie 11:30 žáci vs. žákyně 
15:00 dovednostní soutěže  13:00 kadeti vs. kadetky 
15:45 zápas rodičů   15:30 II. liga žen Joudrs B vs. Radotín 
17:15 zápas S.O.F.T.   17:30 II. liga žen Joudrs B vs. Radotín 
18:45 muži A vs. ženy C 
Vstup zdarma, grilování po celý den. Na zápasy rodičů se zájemci mohou hlásit v den 
exhibice od 10.30 hod. v komentátorské kabině u hřiště A. Pozor, počet hráčů je omezen 
na 40, tak neváhejte! Softové vybavení bude pro zápas k zapůjčení na hřišti. 
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Probojovali se mezi elitu a svou radost 
rozhodně neskrývali.  

Stejně jako kadeti se i žáci postarali o příjemné 
překvapení, k radosti všech Joudrsáků! 

Kadetky 
V polovině dubna změřila své síly na hřištích SaBaTu a Storms se 12 soupeři hned 
dvojice našich zástupců. Cílem bylo vybojovat nejen nejvyšší soutěž, ale i 2. ligu. Áčko 
bez problémů vyhrálo dvěma zápasy a skóre 43:4 svou skupinu a ve čtvrtfinále se utkalo 
s týmem Merklína, který rovněž porazilo a přímým postupem si tak zajistilo účast 
v extralize. Béčko k překvapení mnohých vyhrálo svou čtyřčlennou skupinu odehrávající 
se v sobotu v Řepích. Nedělní čtvrtfinálový zápas s Mladými Buky našim děvčatům však 
vůbec nevyšel a po ospalém výkonu odešly z boje poraženy vysoko 17:0, Buky se tak 
rovněž probojovaly přímo do EL. Náš neúspěch naštěstí nic neřešil, nemůžeme totiž mít 
v nejvyšší (uzavřené) soutěži 2 týmy, a tak další zápas, již s jistotou účasti ve 2. lize, 
odehrála děvčata opět famózně a výhrou nad snaživým Merklínem 10:1 přisoudila 
extraligu nadšeně hrajícím Ledenicím, které v souběžně hraném utkání přehrály domácí 
SaBaT (zápas s jihočeškami pak již nebylo potřeba hrát právě z důvodu nemožnosti mít 
v nejvyšší soutěži 2 družstva). Závěrem dodejme, že si po delší pauze opět s chutí 
zakoučoval Dan Tobola, který měl na starosti B-tým kadetek.  

Kadeti 
V tomtéž termínu a snad ještě v silnější konkurenci i když početně stejného pelotonu 12 
soupeřů válčili naši kadeti o nejvyšší soutěž v Kostelci n.Orlicí, opět se 2 týmy. Vysoká 
výhra našeho Áčka na úvod s řepskými ZŠ J.Wericha (Storms) nám dodala potřebný klid 
a jistotu přímých bojů o vysněný postup. Následující 2 prohry se očekávaly, i když naši 
chlapci utkání nevzdali a snažili se o překvapení, což však ani s Mostem, ani s favoritem 
turnaje Hrochy z Havl.Brodu nevyšlo. „Krabičkou poslední záchrany“ tak bylo 
bezpodmínečně vyhrát následný duel s Duhovkou Břeclav, který našim barvám vyšel po 
všech stránkách a po výsledkově hladkém vítězství 7:0 už „jen“ zbývalo netrpělivě čekat 
na výsledek souboje mezi Sezimovým Ústím s Béčkem Hrochů. Hroši ještě před 
dohrávkou zápasu prohrávali 1:4 a naše nervy pracovaly naplno a nechtěly se smířit 
s vidinou neúspěchu. Havlbrodští ale v závěru utkání skóre otočili a pomohli nám tak 
(stejně jako naše děvčata Ledenicícm) do EL. Jak bujaré oslavy v našem týmu nastaly, to 
si asi umíte představit sami . Béčko tvořené především žáky se mezitím srdnatě 
snažilo vybojovat druholigovou příslušnost, ale po sérii porážek bude i letos získávat 
zkušenosti ve 3. kadetské lize. 

Žáci 
O víkendu 19.-20.4. se na domácím hřišti chtěli pokusit napodobit své starší spoluhráče 
i naši žáci. O 5 míst v extralize bojovalo spolu s naším týmem dalších 7 zájemců. První 
vítězství ve skupině nám svým taktizováním „postoupit zezadu“ umožnil tým Spectra,  
i když nebylo zadarmo, naši kluci se museli snažit. Další zápas jsme rozehráli skvěle a po 
první směně vedli nad Klackaři z Kostelce n.Orlicí už 5:0, ale utkání nakonec v dohrávce 
ztratili. Zápas s Mostem již nic neřešil a tak nás prohra až tak nemrzela. Tyto prohry 
nám sice nedovolily hrát o přímý postup, ale díky systému turnaje jsme mohli ještě 
postoupit přes opravná utkání. A nedělní úvodní duel nám vyšel výtečně. Za hlasitého 
povzbuzování četných fanoušků jsme nedali šanci Ledenicím a pak ve velmi 
dramatickém souboji s Duhovkou Břeclav udrželi svůj bodový náskok až do konce a po 
vítězství 8:5 mohli začít slavit postup do EL.  

Mládež 
Všechny týmy si vybojovaly účast ve svých extraligách 

Během dubna se odehrály 3 kvalifikační turnaje o účast v extraligách, všechny měly vysokou účast a silnou konkurenci. Přesto se 
našim týmům podařilo probojovat mezi nejlepších 5 celků svých kategorií a zajistit si tak účast v letošních extraligách. Velkým 
úspěchem je to především pro naše oba chlapecké týmy, kterým se jako nováčkům už po roce účinkování na softbalové scéně (loni 
působili kadeti ve 3. lize resp. žáci ve 2. lize) podařilo vybojovat vytoužené extraligy. 

B tým žáků stejně jako oba týmy T ballu již před sezónou deklarovaly svůj zájem hrát ve svých 2. ligách a do kvalifikačních bojů 
nezasáhly. Žákyně měly pro své oba týmy účast v extralize jistou: díky malému počtu týmů se otevírá pouze jedna soutěž. 

Kvalifikace ukázala, že na extraligu by měly 
oba naše týmy kadetek. Áčko (na snímku) 
splnilo svůj úkol hladce, Béčko mile 
překvapilo. 
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Žákyně 
1. kolo extraligy na domácím hřišti = zlato a bronz 
Úvodního turnaje extraligy Joudrs Cupu 13 se zúčastnilo 9 týmů, bez původně přihlášené ruské 
Moskovie, přesto s kvalitním zahraničním účastníkem, reprezentací Slovenska. Díky hostujícím 
děvčatům z Tempa jsme mohli do extraligy přihlásit opět 2 týmy. Ty jsou sestaveny jako 
vyrovnané a nazývají se Navy a Orange. Navy se podařilo vyhrát všechny zápasy své skupiny  
a stát se jejím překvapivým, ale zaslouženým vítězem postupujícím do semifinále. Orange po 
úvodním vítězství nad Storms čekal náročný dvojzápas: nejprve s Eagles, pak s Trutnovem, 
který již před tím porazil Eagles vysoko 6:0. Krčské Orlice se na náš zápas nabudily očividně 
lépe a po vyrovnaném průběhu nás porazily 3:2. Ještě dramatičtější bylo následné utkání 
s Trutnovem: jestli jsme chtěli do semifinále, museli jsme vyhrát. Zápas jsme naštěstí zvládli 
těsnou výhrou 2:1 a díky „kolečku“ se protlačili do semifinále. V něm nás čekal sestrovražedný 
boj Navy vs. Orange. Krásný a asi nejkvalitnější zápas turnaje nakonec skončil lépe pro Orange. 
Navy si však spravili chuť po výborném výkonu proti Slovensku a mohly se radovat ze zisku 
bronzového talíře. Orange pak ve finále nedovolily Trutnovu vítěznou odvetu a po nadšené hře 
všech včetně nováčků, hnány za výhrou zaplněnými tribunami, zvedly nad hlavy talíř pro 
nejlepší tým, Klárka Pospěchová z Orange byla navíc jako nejlepší nadhazovačka turnaje 
oceněna pěknou taškou od partnera turnaje, firmy Play-ball.cz. 

Je jedno, jestli hrajeme za Navy, 
nebo Orange. Všichni jsme totiž 
JOUDRS! 

Muži A 
Premiérový zápas ve znamení vrcholných okamžiků 
Čtvrtek 17. dubna 2014 se zapíše zlatým písmem do historie našeho klubu: svůj první ostrý 
zápas odehrál náš nový tým mužů. Ve 2. třídě Pražského přeboru mu soupeřem bylo 
družstvo PV Praha-C. Netrpělivě očekávanému utkání předcházely dlouhé přípravy, mělo 
mít slavnostní ráz a řadu překvapení pro fanoušky. Ti zaplnili všechny tribuny na hřišti A již 
během rozcvičování našich chlapáků. Po slavnostním nástupu a představování hráčů obou 
týmů pak přišel první vrchol večera, vystoupení nefalšovaných roztleskávaček z řad 
fanynek a rodinných příslušnic našich hráčů, které sklidilo bouřlivé ovace. Naše 
„Třepetalky“ pak o sobě dávaly vědět hlasitým fanděním i během utkání. To sice začalo 
jedním doběhem protivníků, ale to bylo pro tento večer z jejich strany téměř vše. Další 
průběh byl již pevně v rukou Joudrsáků v čele s výborně nadhazujícím předsedou klubu, 
který však své umění ještě neprojevil naplno. Naši chlapci hráli s ukrutnou vervou, pálili 
ostošest ve snaze ukázat, co během zimy nadrilovali. Bodů přibývalo, postupně si zahrálo 
všech 16 členů našeho týmu a vůbec nebylo patrné, že 9 z nich nikdy před tím softball 
nehrálo a začali s tréninkem teprve před vánoci. Zápas byl nakonec ukončen předčasně 
rozdílem za stavu 18:3, což byl další vrchol večera a naši borci si mohli s úlevou 
oddechnout, premiéru zvládli na jedničku. Hned vzápětí přišel vrchol č.3 v podobě dortu 
pro vítěze z rukou „Třepetalek“, které ještě jednou předvedly svou úžasnou choreografii. 
Posledními vrcholy večera byla autogramiáda hráčů a raut pro všechny v clubhousu.  
O dalších vrcholech již není redakci Buletinu nic známo… P. S. Skvělou formu naši muži 
stvrdili hned v dalším utkání, ve kterém skolili tým Čerčan 4:2 a vedou tabulku své soutěže. 

 „Super pálka, super pole, Joudrs muži, 
Joudrs olé!“ zněl závěrečný pokřik z úst 
Adélky, Amálky, Andrey, Evy, Jitky, Renaty a 
Zuzky.Co naše Třepetalky předvedou příště?  
 

 
Autogramiáda 
byla pro 
některé větší 
fuška, než 
samotný 
zápas.  

T ball 
Z prvního kola II. ligy vezeme ze severu Čech 3. a 5. místo 
T balláci hrají s oběma svými družstvy letos 2. ligu, a stejně jako žákyně je mají pojmenované 
Navy a Orange. A rovněž jako u děvčat mají soupisky uzavřené, nemohou si tedy navzájem 
půjčovat hráče, což může být i při 40 hráčích někdy problém. Na první turnaj do Chomutova 
však odjel dostatečný počet playerů, kteří srdnatě bojovali se svými soupeři. Navy 
v konkurenci 8 týmů vyválčili bronz, Orange pak pěkné 5. místo. Gratulujeme! 

„Ve jménu republiky: za dobrou hru a 
porážení soupeřů se tým Joudrs Orange 
odsuzuje k zisku bronzové medaile.“  
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Z děvčat čiší obrovská pohoda. 
 

Co nás čeká?  
Květen -  zápasový kolotoč se roztočí naplno 

A - tým: 3. 5. EL (vs. SaBaT), na Joudrs   Juniorky:24. - 25. 5. EL 2. turnaj, v Radotíně a v Krči 
ženy 4. 5. EL (vs. Chemie-Kotlářka), na Joudrs  Junioři:  3. - 4. 5. EL 2. turnaj, v Kostelci n. Orlicí  
    8. 5. EL (vs. Čechie), na Joudrs     31. 5. - 1. 6. EL 3. turnaj, v Sedlčanech a Sezimově Ústí 
    11. 5. EL (vs. Čechie), v Troji na SaBaTu  Kadetky:3. - 4. 5. EL 1. turnaj, v Ledenicích   
   17. 5. EL (vs. Kunovice), na Joudrs    3. - 4. 5. II. liga 1. turnaj, v Dejvicích na Kotlářce 
    18. 5. EL (vs. Storms), na Joudrs    17. - 18. 5. EL 2. turnaj, na Joudrs  
    31. 5. EL (vs. Eagles), v Krči     17. - 18. 5. II. liga 2. turnaj, v Ostravě  
    1. 6. EL (vs. Ledenice), v Ledenicích   Kadeti: 24. - 25. 5. EL 2. turnaj, v Ledenicích    
B - tým: 3. 5. II. liga (vs. Mladé Buky), na Joudrs   24. - 25. 5. III. liga 2. turnaj, v Plzni 
ženy 4. 5. II. liga (vs. Trutnov), na Joudrs   Žáci: 10. - 11. 5. EL 1. turnaj, v Havl. Brodě 
   8. 5. II. liga (vs. Radotín), na Joudrs    10. - 11. 5. II. liga 1. turnaj, v Ledenicích 
    17. 5. II. liga (vs. PV Praha), na Joudrs     31. 5. - 1. 6. EL 2. turnaj, v Mostě 
     18. 5. II. liga (vs. Dračice Brno), na Joudrs   31. 5. - 1. 6. II. liga 2. turnaj, na Spectru na Černém Mostě 
     31. 5. II. liga (vs. Tempo), na Joudrs  Žákyně: 10. - 11. 5. EL 2. turnaj, v Troji na SaBaTu  
    1. 6. II. liga (vs. SaBaT B), na Joudrs    31. 5. - 1. 6. EL 3. turnaj, v Ostravě 
C - tým:  3. - 4. 5. III. liga 1. turnaj, v Radotíně a Sedlčanech  T ball: 3. 5. II. liga 2. turnaj, v Trhových Svinech  
ženy    31. 5. - 1. 6. III. liga 2. turnaj, na Joudrs   24. 5. II. liga 3. turnaj, v Pardubicích  
Muži:  12. 5. II. tř. PPM (vs. Ekonom G), v Krči  
    15. 5. II. tř. PPM (vs. SKK-VSK Chemie C), na Joudrs Všichni:  8. 5. Exhibice, na Joudrs  
   22. 5. II. tř. PPM (vs. Čerčany), na Joudrs      
    27. 5. II. tř. PPM (vs. PV Praha C), Pod Císařkou Joudrs slowpitchová liga: 23. 5. na Joudrs 

 
Klub 
Z otevírání sezóny se stává pěkná tradice 

Druhé slavnostní otevírání venkovní sezóny v historii klubu se tentokráte konalo za 
krásného počasí, což se projevilo i na zaplněnosti tribun. Diváci nejprve přivítali 
všechny týmy klubu od T ballu po muže, nechyběli členové S.O.F.T. ani zástupci 
realizačního týmu klubu. Po té byli jmenovitě představeni všichni nováčci, kteří od 
minulého „Openingu“ rozšířili naše řady. Tato část programu zabrala nejdelší čas, 
nováčků přibylo opravdu hodně. Pak následoval slib hráčů přednesený kapitánkou 
Áčka Madlou Loudovou a stvrzený kapitány jednotlivých týmů. Po slavnostním 
nadhozu předsedy klubu se v exhibičním utkání předvedli naši nejmenší hráči,  
T ballisti v zápase dívek proti chlapcům. Skóre se přelévalo a už to vypadalo, že si 
vítězství odnesou v modrém hrající kluci, ale oranžově oděná děvčata zabrala  
a nakonec se oba týmy za mohutného aplausu rozešly smírně a spravedlivě 11:11. 
Vyvrcholením večera pak byla autogramiáda hráček A týmu žen a raut v clubhousu. 
Tak na viděnou zase za rok! 

 

Slib hráče Joudrs v podání kapitánů týmů.  
Vy si jej můžete přečíst na zdi v clubhousu.  

 

C – tým žen 

 
Některé členky oprášily své rukavice i po několika letech a hrají pro radost 

Svou premiéru má za sebou také nově utvořený tým žen C, který dala (a stále dává) 
dohromady Iva Janoušková. Sestavu tvoří povětšinou děvčata, která prošla Béčkem, některá 
z nich za něj hrála ještě loni, a bývalé hráčky včetně trenérek týmu žáků. Své úvodní 
představení děvčata sehrála na Joudrs Cupu žen první dubnový víkend a některá se na hřišti 
objevila po několika letech. Na týmu bylo vidět, že se teprve sehrává, vždyť měl za sebou jen 
pár tréninků. Přesto se naše hráčky v poli 12 převážně druholigových a juniorských týmů 
neztratily a v závěru turnaje se sehrály natolik, že ukořistily 3 výhry a obsadily celkové  
9. místo. Svou chuť hrát zúročí letos ve 3. lize žen. Ostrý ligový start čeká tým první květnový 
víkend, tak mu držme palce! 


