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LISTOPAD 

Letošní Ročenka se Aničce Lemberkové 
(A tým žen) opravdu povedla. 

Pana Malovíka uvedl do Síně slávy 
předseda klubu Tomáš Kusý.  

 Najde se i letos mezi 
účastníky zdatný pyrotechnik, 
který rozzáří celý areál?  

Společenský večer 2014 

 
KD Ládví praskal ve švech 
Tradiční Společenský večer klubu se uskutečnil  
v pátek 28. listopadu, premiérově ve velkém sále 
nově zrekonstruovaného KD Ládví. Nestačilo ani 
téměř 500 míst k sezení, řada účastníků sledovala 
začátek programu vestoje. A že bylo na co koukat: 
hodnocení sezóny z úst všech hlavních kaučů, 
prezentace týmů ztvárněné buď tanečním 
představením, nebo videoklipem (některé z nich již 
můžete zhlédnout i na webu a FB klubu), kdy největší 
aplaus sklidily snímky mužů a kadetů. Předávaly se 
dárky členům realizačních týmů i partnerům, do Síně 
slávy byl uveden pan Vladimír Malovík. Děvčata  
z A-týmu žen zorganizovala dražbu jimi věnovaných 
předmětů a služeb, při které se vybralo přes 20 tis. Kč 
na dárky pro „naše“ děti z dětského domova v Žatci. 
Nechyběla samozřejmě ani tombola. K tomu všemu 
hrála živě kapela Tram 69, tancovalo se, jedlo, 
veselilo a hlavně se všichni družně a dobře bavili, 
někteří až do brzkých ranních hodin. Inu, zkrátka opět 
povedený večírek. Vše svým foťákem zdokumentoval 
Mirek Zajíc. Děkujeme všem za účast i připravený 
program a za rok na viděnou! 

Aktualita 

Přijďte opět slavit Silvestra na Joudrs! 

 Po loňské úspěšné premiéře budeme mít i letos možnost přivítat příchod nového roku společně na 
Joudrs. Párty se uskuteční opět v clubhousu, od 19:00. Chybět nebude reprodukovaná hudba k tanci  
i pozdějšímu zpěvu . Loni se osvědčilo, když každý účastník přinesl něco dobrého k zakousnutí 
z vlastní produkce, takže nebudeme na odzkoušené formě nic měnit a věříme, že se na slavnostní tabuli 
sejde zase mnoho dobrot! K pití bude nealko (fanta, kofola i cola) za nákupní ceny a pivo za 
clubhousový finanční obulus 25 Kč, novoroční přípitek je v režii klubu. Jelikož má clubhouse omezenou 
kapacitu, tak si po loňském obrovském zájmu raději místo rezervujte u Jirky Hudíka, který Silvestr na 
Joudrs organizuje, na e-mailu: j.hudik@seznam.cz. A protože si zakládáme na tom, že jsme rodinný 
klub, tak očekáváme, že dorazí celé rodiny i s dětmi. Pro naše nejmenší, ale i ty, kteří nevydrží juchat až 
do rána, se počítá s možností přenocování v clubhousu či tělocvičně. Těšíme se na vás! 

 

Skupina Tram 69 ušní bubínky 
účastníků večera rozhodně nešetřila.  

Scénky obstaraly týmy T ballu… 

… a žákyní.  Děvčata z Áčka se chystají na dražbu.  Všichni prezidentovi muži (A).  

mailto:j.hudik@seznam.cz
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… takhle zápas prožívali fanoušci u počítačů  

No comment (bez komentáře) … 

Adela Chaloupkova ják hraaajou ?  
Petr Capík 3:3 
Petr Capík 4:3 vedeme! 
Adela Chaloupkova super.... 
Petr Capík 5:3 
Adela Chaloupkova a kdo všechno doběhl? ptá se Kačka 
Ružičková  
Petr Capík David a 4 dalsi  
Zuzana Šmejkalová Kolikata smena? 
Lucie Janáčková Jírová Prosím info jak jsi kluci vedou ? díky moc  
Petr Capík Aktualne vedeme 5:4 a jdeme na palku,jen nevim 
smenu 
Petr Capík Dohravka 5.smeny,souper jde palit za stavu 5:4 pro 
nas 
Lucie Janáčková Jírová udržet!!! 
Petr Capík Stale 5:4,dohravka 6.smeny 
Zuzana Šmejkalová Teeeeda to je napinave:-);-):-D 
Lucie Janáčková Jírová jsem jak lodní lano napnutá k prasknutí  
Petr Capík To my jsme tady taky  
Petr Capík 5:5 
Zuzana Šmejkalová Pripadam si jak rychla spojka  transport 
zprav  
Petr Capík 5:5 a jdeme na posledni palku 
Lucie Janáčková Jírová tak 
Lucie Janáčková Jírová jak to tam frčí ? 
Petr Capík Porad 5:5 a mame dva dole  
Lucie Janáčková Jírová a sakra hlavně nevěšet hlavu to se dá 
ještě zmáknout  
Petr Capík Jdeme branit dohravku 
Petr Capík Tie break 5:5 
Lucie Janáčková Jírová se picnu  
Petr Capík 6:5 vedeme 1 aut 
Petr Capík 7:5 a jeden dole!!! 
Petr Capík Obsazena 1,2,1 aut Jordan jde na palku 
Lucie Janáčková Jírová ty v.. to je lepší než hokej  
Petr Capík Dalsi dva body!!!Vedeme 9:5 a stale 1 aut 
Lucie Janáčková Jírová no to je luxus !!! 
Renata Poláková No krasa. 
Petr Capík 10:5 a jdeme branit dohravku!!! 
Petr Capík Dva auty,uz jen jeden k postupu!!! 
Lucie Janáčková Jírová tak kluci vydržet a udržet !! 
Zuzana Šmejkalová Juchuuu ...jen tak dal 
Petr Capík A je to taaaaaam!!! 
Lucie Janáčková Jírová juchuchu jste borci !! 
Zuzana Capíková Jsou to prostě šikovní kloučci  
Lucie Janáčková Jírová Díky všem za info . Jako bych seděla na 
tribuně  
Zuzana Šmejkalová Nejlepsiiiii.... 
Helena Novotná přesně! 
Lucie Janáčková Jírová Kluci jsou borci !! Gratulace !! 
Renata Poláková Jj. Jako kdybychom tam byli. Diky moc. Velka 
gratulace. 
Zuzana Šmejkalová Ja placu ....jsem dojata....uzasny!!!!!! 
Petr Katz velká gratulace  
Štěpánka Kostinová bombáááááááááááááá, prostě naši 
klucíííííííííííííí 
Jana Brdková Ja taky gratuluji.Je bomba,ze je mame  
Markéta Katzová přidávám se ke gratulantům:-) 
Eva Šulcová Byl to super zážitek! 

MUŽI 

Chlapci si baráž užili a postup vybojovali 
Naši muži v premiérovém roce své existence vybojovali v II. třídě 
Pražského přeboru s pouhými 3 prohrami po základní části 1. místo.  
O to se však dělili s Kotlářkou, která měla s naším týmem lepší bilanci 
vzájemných zápasů a tak si naši chlapci museli postup do I. třídy 
vyválčit v baráži. Souboj na 2 vítězná utkání se zkušenými harcovníky 
z týmu Starý psi jsme začali výborně, v úvodním duelu jsme nedali 
soupeři na domácím hřišti šanci a zvítězili rozdílem 15:0. To druhý 
souboj hraný opět za chladného počasí hned následující den na Krči 
byl už z jiného soudku. Starý psi se ujali vedení 3:1 a přetahovaná o 
vedení pokračovala až do samého závěru, který skončil nerozhodně 
5:5. Následoval tie break, ve kterém se naplno ozvaly naše pálky a 
nastřílely soupeři za jedinou směnu stejný počet bodů, jako za celý 
zápas. Vedení 10:5 jsme udrželi i díky 2 rybám Davida Brdka v zadním 
poli a houževnatému předsedovi Tomáši Kusému na nadhazovacím 
prkně. Cíl je splněn za mohutného jásotu hrstky našich promrzlých 
fanoušků na tribuně. Těm ostatním u jejich počítačových obrazovek 
zprostředkoval nevšední zážitek přímým přenosem na facebooku Petr 
„Cápa“ Capík.  Děkujeme Cápovi za on line šíření radosti z postupu 
našich chlapců mezi jejich věrné a týmu mužů moc gratulujeme! 

https://www.facebook.com/adelusak.ja?fref=ufi
https://www.facebook.com/petr.capik?fref=ufi
https://www.facebook.com/petr.capik?fref=ufi
https://www.facebook.com/adelusak.ja?fref=ufi
https://www.facebook.com/petr.capik?fref=ufi
https://www.facebook.com/adelusak.ja?fref=ufi
https://www.facebook.com/petr.capik?fref=ufi
https://www.facebook.com/zuzana.smejkalova.14?fref=ufi
https://www.facebook.com/ljanackovajirova?fref=ufi
https://www.facebook.com/petr.capik?fref=ufi
https://www.facebook.com/petr.capik?fref=ufi
https://www.facebook.com/ljanackovajirova?fref=ufi
https://www.facebook.com/petr.capik?fref=ufi
https://www.facebook.com/zuzana.smejkalova.14?fref=ufi
https://www.facebook.com/ljanackovajirova?fref=ufi
https://www.facebook.com/petr.capik?fref=ufi
https://www.facebook.com/petr.capik?fref=ufi
https://www.facebook.com/zuzana.smejkalova.14?fref=ufi
https://www.facebook.com/petr.capik?fref=ufi
https://www.facebook.com/ljanackovajirova?fref=ufi
https://www.facebook.com/ljanackovajirova?fref=ufi
https://www.facebook.com/petr.capik?fref=ufi
https://www.facebook.com/ljanackovajirova?fref=ufi
https://www.facebook.com/petr.capik?fref=ufi
https://www.facebook.com/petr.capik?fref=ufi
https://www.facebook.com/ljanackovajirova?fref=ufi
https://www.facebook.com/petr.capik?fref=ufi
https://www.facebook.com/petr.capik?fref=ufi
https://www.facebook.com/petr.capik?fref=ufi
https://www.facebook.com/ljanackovajirova?fref=ufi
https://www.facebook.com/petr.capik?fref=ufi
https://www.facebook.com/ljanackovajirova?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004150278495&fref=ufi
https://www.facebook.com/petr.capik?fref=ufi
https://www.facebook.com/petr.capik?fref=ufi
https://www.facebook.com/ljanackovajirova?fref=ufi
https://www.facebook.com/zuzana.smejkalova.14?fref=ufi
https://www.facebook.com/petr.capik?fref=ufi
https://www.facebook.com/ljanackovajirova?fref=ufi
https://www.facebook.com/zuzana.capikova?fref=ufi
https://www.facebook.com/ljanackovajirova?fref=ufi
https://www.facebook.com/zuzana.smejkalova.14?fref=ufi
https://www.facebook.com/hnovotna26?fref=ufi
https://www.facebook.com/ljanackovajirova?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004150278495&fref=ufi
https://www.facebook.com/zuzana.smejkalova.14?fref=ufi
https://www.facebook.com/petr.katz.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008336942375&fref=ufi
https://www.facebook.com/jana.brdkova?fref=ufi
https://www.facebook.com/marketa.katzova?fref=ufi
https://www.facebook.com/barbora.vyhnalkova.3?fref=ufi
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Jak vidno, „makat“ jde i s úsměvem . Sestry 
Klimplovy (vlevo Verča, vpravo Kačka). 

Výjezdní zasedání se uskutečnilo 
v Hamrech, kousek za Nýrskem, kde 
jsme si pár kroků od hranic při sobotní 
procházce zahráli i na Krále Šumavy. 

Co nás čeká?  
Prosinec – zimní příprava jede naplno 

Ženy B: 13. - 14. 12. soustředění, výjezd   Kadeti: 6. - 7. 12. soustředění, na Joudrs  
 20. - 21. 12. možná soustředění, na Joudrs       20. - 21. 12. soustředění, na Joudrs 
   3. - 4. 1. soustředění, na Joudrs   Žákyně:  13. - 14. 12. soustředění, na Joudrs  
Junioři: 6. - 7. 12. soustředění, na Joudrs   Žáci:  6. - 7. 12. soustředění, na Joudrs   
 20. - 21. 12. soustředění, na Joudrs       20. - 21. 12. soustředění, na Joudrs  
Kadetky:13. - 14. 12. soustředění, na Joudrs  Micro:  4.12. Mikulášská besídka, na Joudrs 

 

Klub 
Letošní výjezdní zasedání se uskutečnilo na Šumavě 

 Realizační tým našeho klubu má za sebou již třetí výjezdní zasedání. Letos se jej 
účastnilo 30 našich trenérů. Přes den se intenzivně pracovalo. Hodnotila se sezóna 
minulá, plánovala sezóna budoucí, ujasňovaly se termíny pořádaných akcí  
a rozdělovaly se funkce a úkoly do následujícího roku (to je ta fáze, kdy jedna polovina 
realizačního týmu spánek předstírá a druhá opravdu vyčerpáním odpadne – úkoly se 
pak zpravidla přiřadí těm, kdo opravdu spí, protože kdo spí, neprotestuje).  
O vzájemné utužení našich vztahů se starala Helča Novotná, která pro nás připravila 
řadu her a team buildingových aktivit. Obzvláště vydařené byly reklamy na Joudrs, 
které ač nesporně velmi kvalitní, nehodí se příliš k veřejnému šíření. (Rosťa je ďábel!) 
Hlavním bodem sobotního programu byla diskuze nad kodexem člena realizačního 
týmu, nad kterou bděl Danny. Bouřlivé debaty přežil ve zdraví málokdo, ale i zde platí, 
že co tě nezabije, to tě posílí. Debaty v malých skupinkách byly natolik přínosné, že 
někteří spánek raději omezili na nezbytné minimum. A tak jsme se na cestě k našim 
cílům opět posunuli kupředu, utužili naše vztahy a poznali nové trenéry a kolegy: 
například bratry Petra a Lukáše Capíkovi, Tomáše Jangla (- Tome? – Ano? – Ty ne! – 
Já? – Taky ne! – Já? – No konečně…) a Honzu Čápa.      
       - převzato z webu klubu - 

B – tým žen 
Přípravu na novou sezónu odstartovalo soustředění v Havl. Brodě 

 

 

Béčko vstoupilo do nové sezóny s obměněným kádrem, soupisku doplnily nadějné 
kadetky a ke změně došlo i v realizačním týmu. Po 2 letech se na post hlavního 
trenéra vrátil Dan Tobola, Eva „Erik“ Rychtaříková u týmu zůstává v roli jeho 
asistenta. Úvod zimní přípravy obstaralo výjezdní soustředění v Havlíčkově Brodě. 
Děvčata dostala pořádně zabrat při kondiční přípravě, kterou pro ně připravila Anička 
Lemberková z Áčka žen. Její náročné, pestré a místy netradiční pojetí si všechny 
účastnice jistě pochvalovaly, i když pak do rodných hnízd dorazily dle vyjádření 
některých svědků „úplně mrtvé“. Ale co tě nezabije… to tě dostane do nároďáku. Do 
širšího kádru juniorské reprezentace totiž byly nominovány tyto naše hráčky Béčka: 
Kateřina Klimplová, Jana Furková, Michaela Poláková a doposud „pouze“ hostující 
Veronika Klimplová, které loni vybojovaly zlato na ME juniorek v holandském 
Rosmalenu, a nově také Julie Coufalová, Veronika Pohlová a Veronika Puciowová.  
U národního týmu juniorek jako asistenti hlavního trenéra působí Joudrsáci Eva „Erik“ 
Rychtaříková a Dan Tobola a coby technická vedoucí Dagmar „Šáda“ Fuchsová. Všem 
děvčatům k nominaci gratulujeme a držíme palce, ať se probojují i do nominace užší! 

 


