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ŘÍJEN
Aktualita
Pozvánka na Společenský večer, pátek 28. 11. 2014 od 18:30 v KD Ládví
Zveme všechny hráčky, hráče, trenéry, funkcionáře, rodiče a rodinné příslušníky, přátele
a fanoušky, sponzory klubu na tradiční společenský večer klubu, který proběhne 28. 11. 2014 od
18:30 v KD Ládví. Nebude chybět hodnocení uplynulé sezóny, vystoupení jednotlivých týmů,
tombola, živá hudba k tanci, občerstvení ani nějaké to překvapení. Tak přijďte!
„Bude to velký“, slibují organizátoři.

A – tým žen
Extraligová doba stříbrná pokračuje

Tahle neskonalá radost našich děvčat
bohužel propukla ve finálové sérii letos
jen jedinkrát…

Finálová série mezi našimi děvčaty a Eagles nezačala pro nás dobře. V prvním zápase jsme
bohužel nezaznamenali ani bod, stejně tak ani ve druhém, a soupeřky tak měly už v třetím duelu
možnost mečbolu. Naše děvčata však vykřesala jiskřičku naděje, když se jim silou vůle povedlo
ve 2. tie breaku zvítězit. V tom okamžiku jistě mnohý vzpomenul na loňské finále, kdy se našim
soupeřkám podařilo otočit nepříznivý stav z 0:2 v celkové vítězství. Následující den se na Joudrs
sešlo mnoho domácích diváků doufajících v podobný obrat u našeho týmu. Zápas byl opět
především soubojem nadhazovaček s pálkařkami, které se dlouho nemohly prosadit. První
udeřily Orlice, my naopak nedokázali během utkání skórovací pozice využít. Pak přišla 5. směna
a v ní bohužel další 3 doběhy soupeřek. Stav 0:4 vytrval až do poslední směny. Domácí však ještě
našli morální sílu k poslednímu velkému náporu. A najednou: jeden doběh, druhý, třetí… Za
stavu 2 auty a obsazené metě jde do boxu naše zkušená pálkařka a všichni oranžoví na hřišti
i tribunách věří na zázrak. Bohužel, ten se však nekonal… zelení slaví počtvrté v řadě, v našich
řadách panuje pochopitelný smutek. Ano, můžeme se utěšovat, že žádný český ženský tým se do
finále extraligy neprobojoval 11x po sobě, s odstupem času jistě oceníme letošní skvělé úspěchy
našich děvčat: stříbro z PMEZ, zlato z domácího Final Four, dominanci v základní části extraligy.
S titulem by se nám ale na letošní sezónu vzpomínalo ještě lépe. Tak snad příští rok. Budeme
vám holky opět fandit ze všech sil, protože pro nás jste stejně nejlepší vy!

B – tým žen
Na liščí Tempo jsme ve finále II. ligy nestačili
Finálová série 2. ligy začala na Tempu pro naše děvčata víc, než výborně. V úvodním utkání jsme
se ujali hned v první směně vedení, které jsme do té poslední ještě navýšili až na 4:2. V ní už
nebodujeme, ale soupeř bohužel ano, hned 3x a tak nás až v samotném závěru připravuje
o vítězství. V dalším zápase si zelená děvčata průběh duelu pohlídala již od začátku a na úvod
nám berou iluze 8 bodovou šňůrou v první směně. My se však nevzdáváme, ale ani Tempařky
nezahálejí. Výsledek 10:4 je stejně krutý, jako celá série, která vlastně rozhoduje „jen“ o mistrovi
2. ligy, Tempo má již jistý postup do extraligy, kam se naše Béčko tak jako tak nemůže
probojovat. V třetím duelu hraném na domácím hřišti se hned v prvním útoku ujímáme vedení
1:0 a tento stav vydrží až do poslední směny, která v plné parádě ukáže paradox našeho sportu.
Na 2 auty s obsazenou jednou metou posílá pálkařka Lišek míč k lajně do pravého zadního pole,
kde to vypadá na aut z luftu. Bohužel naše polařka míč těžce se točící ven z pole nezpracovává
a jen jej rukavicí tečuje. Většina diváků na tribuně se domnívá, že k tečování došlo již za čarou
mimo pole a očekává faul ball, ne tak rozhodčí, který ukazuje rukou do hřiště, čehož využívají
útočící hráčky a dobíhají před zkoprněnými zraky našich děvčat 2 body. Jak se ukáže, jsou vítězné
a slavit tak může soupeř. Přesto si naše děvčata zaslouží velkou pochvalu za bojovnost i za
celkové stříbro, které by na začátku sezóny od tak mladého týmu málokdo očekával. A navíc,
oproti loňskému roku je to posun hned o 2 příčky nahoru. Díky!

Předseda ČSA Gabriel Waage
předává stříbrný pohár Majce
Zelenkové, v pozadí vždy usměvavá
Anička Halaburtová.
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MLÁDEŽ
Kadeti: Zklamání našich kluků z výsledku na MČR bylo nepopsatelné
Čas před netrpělivě očekávaným MČR jsme věnovali tvrdé přípravě, nadhazovat chodili
zkušení chlapi, aby si naši mladí zvykli pálit na rychlejší míče. Poslední extraligové kolo
z pohledu nasazení do finálového turnaje už nic moc neřešilo, takže ani konečné výsledky
nebyly podstatné. Přáním pro nejdůležitější turnaj roku je postoupit do semifinále. V cestě
stojí hratelné Spectrum. Naši jsou namotivovaní možná až příliš, v havlíčkobrodské Hippos
aréně bojují jako lvi, v úvodním duelu vedou v 5. směně o bod, pak však přichází 2-bodový
homerun soupeře a následuje ještě jeden doběh, které maří naše naděje na první úspěch.
Ten přichází následující den v druhém utkání, kdy soupeře přehrajeme jednoznačně 6:1.
Rozhodující souboj pak naplno ukazuje naše odhodlání. Několikrát obsadíme všechny mety,
ale nedaří se odpaly, které by je přetavily v tolik vytoužené body. Nezaznamenáme ani
jeden, soupeř je na tom lépe, stačí mu 2 doběhy k vítězství a postupu. Nepopsatelné
zklamání zachvátilo náš tým, který měl vytoužený postup nadosah. Není se tedy čemu divit,
že v posledním duelu o 5. místo chyběla již jakákoli motivace. Ještě dlouho se naši borci
budou myšlenkami vracet k promarněné šanci, ale je potřeba se dívat dopředu. Za ty 2 roky
udělal tým obrovský kus práce, což se odrazilo třeba v pozvánce do juniorské reprezentace
pro některé jeho členy. A pro ostatní platí, že příležitostí k získání vavřínů budou mít ještě
dost a dost. Budeme jim při tom moc držet palce!

„Držíme spolu, jsme tým, jsme Joudrs“
v kadetech každopádně platí.

Kadetky: Vítězství v zahraničním turnaji – že by tradice na závěr sezóny?
Říjen byl pro naše děvčata opravdu úspěšným měsícem: nejprve se na domácím hřišti
v posledním venkovním českém klání této kategorie 2 naše týmy zúčastnily turnaje Joudrs
Cupu 13 Podzim. A v konkurenci 7 týmů si oba naši zástupci vedli znamenitě: v základní
skupině B obsadili první dvě místa, když ze vzájemného souboje vyšlo vítězně naše Béčko.
To pak v semifinále zdolalo Spectrum, Áčko si pak poradilo s Mladými Buky. Ve finálové
odvetě vrátily Áčkařky svým spoluhráčkám porážku i s úroky a turnaj zaslouženě vyhrály.
Nejlepší nadhazovačkou turnaje byla vyhlášena Míša Otáhalová z joudrsáckého Béčka.
Ještě většího úspěchu pak náš tým dosáhl na evropské úrovni, a to na turnaji v německém
Stuttgartu. Kromě českého celku se jej zúčastnil ještě tým z Holandska, německý
reprezentační výběr a další 4 německé celky, z nichž většinu tvořily dcery amerických
vojáků ze základen - turnaj sám se konal na jedné z nich. Náš tým posílený o hráčky dalších
5 českých klubů a 2 žákyněmi zaznamenal v základní skupině v soubojích každý s každým
jedinou prohru a probojoval se do finále. V něm se utkal s KMC, celkem z americké
základny v Ramsteinu. Úvod souboje se nám moc nevyvedl, museli jsme dotahovat vedení
soupeře, ale z 0:3 se nám zlepšenou hrou podařilo otočit až na výsledných 9:3 a po zásluze
jsme slavili turnajové zlato. Po loňském vítězství v Hamburku jsme tak i letos na závěr
sezóny zopakovali zlatý zahraniční úspěch. Joudrs, oléé!

Kdo jiný, než hráčky v oranžovém mohl
vyhrát Dýňový pohár (Kürbis Cup)? 

Žáci: Na MČR jsme vybojovali svou první velkou (bronzovou) medaili
Na svůj vrchol sezóny, MČR, se s medailovými ambicemi chystal i náš žákovský tým. Kluci
začali svůj sen naplňovat již ve čtvrtfinále s týmem Kunovic, které se odehrálo v pátečním
chladném večeru na domácím hřišti, a tudíž za silné podpory joudrsáckých fanoušků. Ti
velmi hlasitou kulisou hnali své chlapce za prvním a nakonec jednoznačným vítězstvím. I
druhý duel se stejným soupeřem náš tým vyhrál a postoupil do semifinále, které se již
odehrávalo, stejně jako zbylé zápasy, na novém hřišti Copacabana pořádajícího Spectra.
Ještě tentýž den, po přejezdu na Černý Most, jsme se utkali s černým koněm turnaje,
mosteckými Paintbusters. Po vyrovnaném začátku favorit ukázal svou sílu především na
pálce a zvítězil. Ani v druhém utkání se stejným soupeřem, hraném již v neděli, se nám
nevedlo lépe, naopak, nedokázali jsme nabuzenému Mostu dát ani bod, když sami jsme
obdrželi 7 kusů. Po lehkém rozčarování z uniknuvší vidiny finále, na které nám ještě chybějí
větší zkušenosti, jsme se začali soustřeďovat na poslední klání turnaje. Vždyť vytoužená
medaile byla stále ve hře! V cestě nám stáli Klackaři z Kostelce n. Orlicí. Naši chlapci na ně
vlítli jak uragán a po prvních směnách nebylo pochyb, čí vůle po vítězství je silnější. Po
vítězství 9:2 se naši žáci i jejich trenéři a mnoho přítomných rodičů nemohli bronzových
medailí nabažit. K jejich první velké medaili jim rádi gratulujeme!

Nekončící oslavy a obrovská radost: štěstí
přímo hmatatelné. A to ještě náš Jannis El
Amin obdržel speciální cenu Fair play!
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T ball: Slunečný turnaj na závěr sezóny si všichni užili, zvlášť zlatí Orange

Tak to je naše „Bohnická padesátka“
nejmenších hráčů. Každý rok se má
zvyšovat o 10. Dojdeme v jejich počtech
až po Vasův běh?

Na poslední turnaj 18. října, který byl rozloučením s venkovní sezónou, se na naše hřiště sjelo 10
týmů z celé republiky. Náš klub reprezentovaly hned 4 družstva složená od nejzkušenějších (tým
Orange) až po úplné začátečníky (tým Nováčci). A turnaj se musel líbit i nezasvěcenému
náhodnému pocestnému: mohl totiž vidět odhodlání předvést své softové umění u hráčů všech
týmů, zástupy rodičů doprovázejících své ratolesti i přes půlku republiky a hlasitě je povzbuzující
při jejich utkáních, skvělou pořadatelskou službu, pohodové a vychovávající rozhodčí,
a především skvělou a hlavně přátelskou atmosféru panující nejen na všech 3 hřištích, která ten
den patřila jen a pouze této věkové kategorii. A podle fandění a počtu diváků při finále by se
onomu pocestnému mohlo zdát, že je minimálně svědkem rozhodujícího utkání dospělých
o titul mistra ČR. A přesně tak by měl vypadat každý turnaj dětí a mládeže. Krásný závěrečný
slavnostní ceremoniál a společná fotka všech účastníků byly opravdu tou pověstnou třešničkou
na dortu. A výsledky? Ty jsou samozřejmě taky důležité a jsou podstatou sportování i v té
nejmladší kategorii: naši Orange turnaj vyhráli, Grey obsadili 7. příčku hned před dalším naším
zástupcem, Navy, a Nováčci celé startovní pole uzavírali na 10. místě. No zkrátka super turnaj!

Muži
Čeká nás baráž o postup do I. třídy Pražského přeboru
Poslední, odložený zápas základní části II. třídy Pražského přeboru mužů naši chlapáci nad Ekonomem G
!na vlastním hřišti, i bez předsedy na prkně, vyhráli. Dobrý pocit z vítězství i z prvenství v tabulce (za celou
sezónu náš tým prohrál jen 3 zápasy), kalí pouze jedna „drobnůstka“: prvenství v tabulce je dělené,
stejný počet bodů má i Kotlářka C, se kterou naši borci ze tří vzájemných duelů dva prohráli. Fanoušci
jistě mají v paměti poslední přestřelku na Joudrs, která fakticky rozhodla o přímém postupujícím (viz
předchozí číslo Buletinu). Ale ještě není nic ztraceno, máme opravný pokus, o postup do I. třídy se
popereme v baráži s týmem Starých psů v duelu hraném na 2 vítězná utkání. Takže se už nyní můžeme
těšit na opravdu poslední venkovní duel Joudrsáků v této sezóně. A půjde o hodně, tak přijďte fandit!
Proti Ekonomu G
namísto předsedy
nadhazoval Krtek…

C – tým žen
Pohádka o bronzovém pokladu z posledního turnaje na SaBaTu
Do turnaje jsme vstoupily prohrou s devítihlavým Tempem, ale zápas to byl velmi pěkný a bylo se
rozhodně na co dívat! Chuť jsme si ale spravily v odpoledním zápase, kde jsme roznesly na svých lopatách
MFF 16:1, a to za mocné podpory 3 broučků, lesních víl a bludiček na tribuně. V nedělním ranním zápase
jsme se utkaly s Neratovicemi o postup do kouzelné 4. Chuť byla naše hlavní motivace, díky které jsme
vyhrály 10:6, a k vidění byla řada čarodějných zákroků, za které bychom se rozhodně nemusely stydět ve
druhé lize. V boji o finále jsme se střetly se SaBaTem, ale naše pálky se patrně někde píchly o trn a tento
zápas zcela prospaly, takže jsme odcházely poraženy 7:1. Boj o třetí místo byl částečně poznamenán
Monča Grešáková zvaná PC se
únavou obou týmů (opět jsme se postavily Tempu), ale tentokrát jsme Liškám daly dobrou noc my,
prý za pár měsíců pochlubí
a výhrou 13:7 jsme podtrhly sezónu vítězstvím a 3. místem na turnaji. A zazvonil zvonec, a první sezoně je
malým Joudrsákem.
Gratulujeme!
konec… Tímto děkujeme Ivče, že nás dala dohromady a vedla ke skvělým výkonům!
-převzato z webu-

Co nás čeká?
Listopad – začíná neoblíbená zimní sezóna. Zatím bez haly, a to bude pro některé týmy krušné…
Ženy B: 22. - 23. 11. soustředění, výjezd
Junioři: 22. - 23. 11. soustředění, na Joudrs
Kadetky:29. - 30. 11. soustředění, na Joudrs
Kadeti: 22. - 23. 11. soustředění, na Joudrs
Žákyně: 29. - 30. 11. soustředění, na Joudrs
Žáci:
22. - 23. 11. soustředění, na Joudrs
T ball: 16. 11. soustředění, na Joudrs

Muži:

4. 11. od 19:30 baráž o I. tř. PPM (vs. Starý psi), na Joudrs
6. 11. od 19:30 baráž o I. tř. PPM (vs. Starý psi), v Krči
Real.tým: 7. - 9. 11. výjezdní zasedání, Šumava
Trenéři: 15. - 16. 11. školení, na Joudrs
Mládež: 17. 11. nadhazovací a kečrovský kemp, na Joudrs
Všichni: 1. - 23. 11. brigády, na Joudrs
Všichni: 28. 11. od 18:30 Společenský večer Joudrs, v KD Ládví

