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DUBEN
Aktualita
Pozvánka na tradiční klubovou Exhibici, v pátek 8. května na Joudrs
Zveme všechny fanoušky, příznivce a rodinné příslušníky na naši tradiční klubovou Exhibici,
která se v našem areálu uskuteční na Den vítězství v pátek 8. května. Již od brzkého rána
vás čeká přehlídka zápasů (téměř) všech našich týmů (děvčata z Béčka ten den bohužel
hrají 2. ČSLŽ mimo Prahu, děvčata z Céčka organizují exhibici). Připraveny jsou samozřejmě
i zápasy rodičů, takže chcete-li si, milí rodičové, zahrát, neváhejte a přijďte! Na závěr dne
zafandíme našemu ženskému Áčku při extraligovém dvojzápase proti Storms Řepy. Naše
děvčata vám ještě před tím ráda podepíší v clubhousu plakát Áčka, který obdrží všichni
přítomní zdarma.
PROGRAM EXHIBICE:
začátek
hřiště A
hřiště B
9:00
T ball Orange x T ball Navy
T ball Grey x T ball Royal
10:00 Žákyně st. x Žáci st.
Žákyně ml. x Žáci ml.
11:15 Kadetky st. x Kadetky ml.
Kadeti x Junioři
13:00 zápas rodičů
zápas rodičů
14:15 autogramiáda hráček A týmu žen (v clubhouse)
14:30 Muži x Muži
17:00 EL žen: Storms Řepy x Joudrs Praha
19:00 EL žen: Storms Řepy x Joudrs Praha

Na exhibici si můžete nechat hráčkami
podepsat tenhle krásný plakát Áčka žen.

A - tým žen
Famózní úvod sezóny: vítězství v 1. turnaji Poháru ČSA a 4 extraligové výhry!

Staronový kouč týmu Tomáš
Kusý v nové roli. „To by bylo,
abys nějakou nechytil, Tome!“

Již předsezónní příprava na tradičním turnaji v holandském Enschede ukázala, že je náš tým na sezónu
dobře připraven: s jedinou turnajovou prohrou z 5 utkání jsme si z Holandska odvezli asi nejlepší naše
umístění na této akci v historii, bronzový pohár. A tak není divu, že famózně vstoupilo ženské Áčko,
„výkladní skříň“ našeho klubu, i do českých soutěží. Nejdříve na domácí půdě stylem start-cíl zvítězilo
v 1. turnaji poháru ČSA a položilo tak základ účasti v podzimním Final Four, kterou jistě naše děvčata
potvrdí i v druhém turnaji českého poháru žen. Na turnaji jsme vyhráli všech 6 zápasů, ve finále
deklasovali Storms Řepy 12:1 a s přehledem jsme celý turnaj ovládli, přičemž jej děvčata ozdobila hned
3 homeruny (Anička Lemberková, Téra Jakešová a Eva Rendlová). Obdobným stylem jsme rozjeli i nejvyšší
ženskou soutěž: během úvodního extraligového víkendu jsme na domácím hřišti nejprve deklasovali
Snails Kunovice (9:1 a 14:8) a pak i Chemii-Kotlářku (7:0 a 9:2) a připsali si plný počet výher, z toho 3x
rozdílem. Jako jediný extraligový tým jsme tak ani jednou nezaváhali a máme 4 nahoře! Věříme, že naše
skvěle fungující „mašina“ bude ve vítězném duchu pokračovat i nadále. Joudrs, oléé!

B - tým žen
Těžký los na začátku ligy nám na náladě neubral …
Většina děvčat z B týmu žen nejdříve testovala svou formu na 1. kole extraligy juniorek (viz článek na
jiném místě tohoto Buletinu). Své letošní druholigové souboje jsme začali se soupeřem z nejtěžších,
trojským SaBaTem, který loni „spadl“ z extraligy. Většina odborníků se shoduje, že je to škoda, protože
má tento tým i nadále úroveň soupeřů z nejvyšší soutěže. Ukázal to i proti našim hráčkám, kdy si pohlídal
obě utkání a zvítězil. My jsme se pokusili o reparát hned následující den v Mladých Bukách a podařilo se
nám to hned v úvodním duelu. Ten další jsme však bohužel prohráli, ale sezóna je dlouhá a 2. liga bude
jistě velmi vyrovnaná, takže se nic dramatického neděje a naše děvčata budou i dál bojovat o splnění
svého letošního cíle, což je účast v play off. A my jim při tom budeme moc držet palce!

… nebo ano, Dane?
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Muži
Premiérový zahraniční Joudrs Cup, aneb Dobro došli u Hrvatsku
Naši chlapáci si ještě před začátkem domácí sezóny zajeli do Chorvatska na svůj první zahraniční
turnaj, který na jejich počest domácí pořadatelé pojmenovali Joudrs Cup Zagreb. Výsledkově zcela
vyrovnanou sérii zápasů (3 výhry, 3 prohry a 1 remíza) s místními týmy korunovalo závěrečné
vítězství nad Zagreb Giants, nejúspěšnějším týmem chorvatské ligy a účastníkem letošního Super
Cupu. Kromě zkušeností z odehraných utkání si naši borci domů odvezli i nepřeberné množství
zážitků z utužování kolektivu . Hned po návratu z dlouhé cesty načali své souboje v Pražském
přeboru. Ve 2. třídě si naše Béčko v dubnu připsalo 2 výhry, z toho 1x skrečí z důvodu absence
soupeře z Podolí, a 1 prohru. V 1. třídě Áčkaři vyválčili 2 vítězství a od toho třetího je dělilo jen pár
autů v 5. směně, když o zápase rozhodla vyšší moc v podobě nepříznivého počasí, za stavu 10:1
pro naše barvy. Utkání se bude zřejmě opakovat, útěchou nám může alespoň být letošní
premiérový homerun Aleše „Albiho“ Kusého. V rámci 3. ligy si náš mužsko-juniorský tým zahrál
také 1. turnaj v Kostelci n.Orlicí, kde se sešly jen 3 týmy včetně našeho, a odkud si odvážíme
krásné stříbro!

David Brdek si bohužel takhle nějakou
chvilku nezapálí: důvodem je zlomený
kotník z Pražského přeboru a 6 týdnů
klidu. Přejeme brzké uzdravení!

C - tým žen
Stříbro z prvního letošního ligového turnaje!

Ano Zuzko (Capíková), jste fakt
jedničky! A trutnovští mají za to, že
hráli s naším Béčkem .

Úvodní turnaj 3. ligy žen se díky účasti 16 týmů(!!) pořádal hned na několika místech: na Spectru,
v Sedlčanech, na Tempu a v Kladně. Naše pohodářky se na něj náležitě připravily a zaznamenaly
nevídaný úspěch. Možná je k výkonům motivovala snaha nenajezdit po vlastech českých příliš
kilometrů. Základní skupinu hranou na Tempu v Libuši naše děvčata po úžasných 3 vítězstvích
vyhrála, když v každém utkání musela dotahovat náskok soupeřek. Cenné jsou především výhry
nad béčky domácích Lišek a řepských Storms. Nedělní finálová skupina se odehrávala v Kladně
a i zde jsme ukořistili cenný skalp v podobě vítězství nad béčkem SaBaTu, ještě loni hrajícího
slušně 2. ligu. Ve finále jsme se pak střetli s dalším dlouholetým bývalým druholigistou, týmem
Trutnova, se kterým jsme po velmi vyrovnaném souboji zakusili jedinou porážku v turnaji. Takhle
skvělý turnajový výsledek zaslouží velké uznání a jistě i návštěvu mnoha našich fanoušků na
dalším kole, které v květnu hostí právě náš klub. Tak se přijďte podívat, jak se hraje pro radost!

Juniorky
Nevídané věci se děly v 1. kole extraligy, které nám přineslo bronz
První kolo extraligy se odehrálo na našich hřištích a přineslo našim dresům a jejich
!fanouškům mnoho radosti. Tým složený především z děvčat z Béčka doplněný o kadetky
předvedl skvělou jízdu turnajem a stal se doslova jeho překvapením, a to nejen konečným
výsledkem. Naše základní skupina byla nadupaná těžkými soupeři. Po výhře nad Kotlářkou
a prohře s Dvorem jsme v posledním utkání nastoupili po roztahaném dni v 8 večer proti
Mladým Bukům. Vedení se přelévalo z jedné strany na druhou, Buky v poslední směně
otočily na 5:7, když tu v dohrávce na plné mety odpálila Julča Coufalová až za plot a svým
homerunem zvaným grand slam walk –off rozhodla zápas. Neskutečný zážitek pro diváky!
A ti museli být spokojeni i po prvním nedělním utkání s Eagles hraném už za časného rána.
Naše děvčata jej totiž vyhrála a probojovala se do play off. Taktickou prohrou v semifinále
s Kunovicemi se pak soustředila na boj o bronz, který svedla s trojským SaBaTem. Začátek
se nám příliš nevyvedl, prohrávali jsme už 0:5, ale pak jsme duel začali otáčet, soupeř
nervóznět, jeho nadhazovačka tuhnout (odházela skoro celý turnaj a ještě dostala předešlý
den přímým odpalem hroznou ránu do čela) a my naopak pookřáli. Jen Julča, natěšená na
další body, měla soupeři za zlé darovanou metu. No, po utkání s Buky se sabatské koučce
není co divit… tahle meta zdarma znamenala vyrovnání a následující nepřesný nadhoz pak
naše vítězství a nečekaný bronz v celém turnaji. A také dobrý základ pro splnění
bonusového cíle v sezóně, kterým by byla účast v podzimním juniorském Final Four. Jestli
budou naše holky takto pokračovat, nemusí to být cíl nesplnitelný…

„Tak dámy, nejdřív zmateme Dvůr, pak to otočí
Julča homerunem s Bukama, další den
porazíme Eagles a o bronz vyhrajeme metou
zdarma. Je to jasný? Tak jdem na to!“
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Junioři
Extraligu jsme začali na domácí půdě v 1. kole homerunem
Naše mužská budoucí elita začala venkovní sezónu svým úvodním extraligovým turnajem na Joudrs.
Chlapci se zatím v nejvyšší soutěži snaží druhým rokem rozkoukávat, ale jejich herní projev je turnaj od
turnaje lepší. Nejinak tomu bylo na domácím hřišti. Svým fanouškům a především fanynkám předvedli
velkou bojovnost a soupeřů se nezalekli, na jména nehleděli. Bohužel i přes veškerou snahu konečné
výsledky neodpovídaly očekávání ani předvedené hře. Radost jsme si udělali alespoň jedinou výhrou nad
béčkem havlíčkobrodských hrochů a tu největší všem Joudrsákům způsobil Jirka Pokorný prvním letošním
„oranžovým“ homerunem a odstartoval dubnové homerunové dostihy našich hráček a hráčů na domácím
hřišti. Jako jsou góly kořením fotbalu, jsou míče za plotem důvodem, proč chodí diváci na pálkovací
sporty. Tak ať se náš homerun club rozroste o co nejvíce členů!
„Milý fejsbúčku, tak jsem prvním

Projekt Joudrs jinak

letošním členem Joudrs Homerun Clubu.
A tenhle dres jsem si pořídil na vyhlášení
nejlepších záplotářů roku. Tvůj Jirka.“

Druhého ročníku Akce J se zúčastnilo přes 80 Joudrsáků

Nepočítejte je, druhá polovina pracantů
se zkrátka do objektivu nevešla…

Více než 80 členů klubu ze všech našich týmů, jejich rodičů a příznivců rozdělených do
několika pracovních čet uklízelo ve středu 22. dubna Velkou skálu, Havránku, Pod Velkou
skálou, okolí Haltýře a přilehlý lesopark od odpadků. Na den přesně po prvním ročníku Akce J
jsme tak opět přispěli ke zkrášlení životního prostředí na Osmičce. Počasí nám naštěstí
tentokrát přálo, sluníčko krásně svítilo, a tak jsme uklízení spojili i s pěknou procházkou na
čerstvém vzduchu. Kontejner, který nám spolu s rukavicemi a pytli poskytla MČ Praha 8,
jsme naplnili během 2 hodin. Celou akci řídil Zdeněk Mach za vydatné pomoci Ottů Šlegerů
st. a ml. Rozcházeli jsme se s pocitem hrdosti nad vykonanou veřejně prospěšnou službou
i nad vzájemnou skvělou joudrsáckou soudržností. Tak příští rok na viděnou při 3. ročníku!

Co nás čeká?
Květen – ligové boje se rozhoří naplno, na Den osvobození se všichni sejdeme při klubové Exhibici
Ženy A: 8. 5. EL (vs. Storms), na Joudrs
9. 5. EL (vs. Ledenice), v Ledenicích
10. 5. EL (vs. Čechie), na Joudrs
23. 5. EL (vs. Eagles), na Joudrs
24. 5. EL (vs. Tempo), na Joudrs
Ženy B: 8. 5. II. liga (vs. Ml. Buky), v Kostelci n.O.
9. 5. II. liga (vs. SaBaT), v Kostelci n.O.
9. 5. II. liga (vs. Dračice Brno), v Kostelci n.O.
10. 5. II. liga (vs. PV Praha), v Kostelci n.O.
10. 5. II. liga (vs. Radotín), v Kostelci n.O.
23. 5. II. liga (vs. Dračice Brno), na Joudrs
24. 5. II. liga (vs. PV Praha), na Tempu v Libuši
Ženy C: 30. - 31. 5. III. liga, 2. turnaj, na Joudrs
Juniorky:16. - 17. 5. EL, 2. turnaj, v Kostelci n.O.
Kadetky:1. 5. kvalifikace o EL, na SaBaTu v Troji
2. 5. EL, 1. turnaj, v Praze - Řepích
1. - 2. 5. II. liga, 1. turnaj, v Krči a v Troji
30. - 31. 5. EL, 2. turnaj a II. liga, 2. turnaj
Žákyně: 9. - 10. 5. EL, 2. turnaj, v Trutnově
9. - 10. 5. II. liga, 2. turnaj, v Praze - Řepích
23. - 24. 5. EL, 3. turnaj, v Troji
23. - 24. 5. II. liga, 3. turnaj, v Hluboké n.Vlt.
Slowpitchliga: 15. 5. VI. kolo, na Joudrs
Všichni: 8. 5. Exhibice, od 9:00 na Joudrs

Muži A: 4. 5. I. tř. PPM (vs. ISBA), na Joudrs
11. 5. I. tř. PPM (vs. Bohemians), v Hostivaři
15. - 17. 5. Interpohár, 5. turnaj, na Joudrs
23. - 24. 5. III. liga, 2. turnaj, na Joudrs
24. 5. I. tř. PPM (vs. SKK-VSK Chemie C), na Kotlářce
27. 5. I. tř. PPM (vs. Starý psi), v Radotíně
1. 6. I. tř. PPM (vs. US Praha), na Joudrs
Muži B: 4. 5. II. tř. PPM (vs. Ekonom G), na Joudrs
11. 5. II. tř. PPM (vs. Vlašim), na Joudrs
18. 5. II. tř. PPM (vs. Čerčany), na Tempu v Libuši
1. 6. II. tř. PPM (vs. Vlašim), na Joudrs
Junioři: 9. - 10. 5. EL, 2. turnaj, v Sedlčanech a Sezimově Ústí
Kadeti: 1. - 2. 5. EL a II. liga, 1. turnaj, na Joudrs
16. - 17. 5. EL, 2. turnaj, v Lednici
16. - 17. 5. II. liga, 2. turnaj, v Sezimově Ústí
Žáci:
9. - 10. 5. EL, 1. turnaj, v Havl. Brodě
9. - 10. 5. II. liga, 1. turnaj, v Pardubicích
23. - 24. 5. EL, 2. turnaj, v Kostelci n.O.
23. - 24. 5. II. liga, 2. turnaj, v Havl. Brodě
T ball: 1. 5. EL, 2. turnaj, v Krči
1. 5. II. liga, 2. turnaj, v Havl. Brodě
3. 5. Bohnický coachball, turnaj, na Joudrs
16. - 17. 5. Stříbrný pohár, v Jablonci n.Nisou
30. 5. EL, 3. turnaj, v Ledenicích
30. 5. II. liga, 3. turnaj, v Trhových Svinech
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Klub
Otvírání sezóny zpestřil zápas s Indonésií, nepřekazili jej ani sníh a mráz
Počasí nám při již tradičním otevírání sezóny, které se konalo 1. dubna, připravilo opravdu
pěkného Apríla a připomnělo tak premiérový ročník, kdy panovalo rovněž zimní počasí. Letos
dokonce i sněžilo, takže slavnostní ceremoniál nabral rychlý spád a všichni účastníci, na hřišti
i v hledišti, vzali s povděkem brzké ukončení a přesun do tepla clubhousu. Přesto nebyli o nic
ochuzeni: proběhl slib hráčů, slavnostní nadhoz a představování nováčků, které zabralo nejvíc
času, zaznělo přes 100 jmen, jejichž majitelé pozdravili docela slušně zaplněné tribuny. Ty se
nevylidnily ani během následujícího exhibičního utkání mezi A týmem našich žen
a reprezentací Indonésie. Ta dorazila na hřiště přímo z letiště a její členové byli tak trochu
v Jiříkově vidění, sníh totiž zažili poprvé v životě. Ještě, že měli s sebou zimní bundy. Výsledek
utkání není až tak důležitý (pro pořádek: ženy Joudrs zvítězily), podstatné je, že všechny
hráčky odešly po necelé hodině ze hřiště bez omrzlin. V clubhousu velmi sympatický asijský
tým roztál do neutuchajícíh úsměvů a velmi ochotně se fotil s každým, kdo měl o selfíčko
Děvčata z Indonésie neodložila své zimní
s nimi zájem. Přátelské posezení ozdobené autogramiádou hráček našeho Áčka se protáhlo
bundy ani v clubhousu. Naštěstí jim úsměvy
nadlouho a dlouho budeme vzpomínat i na tuhle akci. No, minimálně do té další. Snad k nám
nezamrzly. A příště si prý přivezou i lyže.
bude svatý Petr příště milosrdnější…

T ball
Orange zaskočili v 1. kole extraligy ostřílené matadory a vybojovali bronz
Nejzkušenější z našich 4 týmů, Orange, stejně jako žákyně, nemuseli o účast ve
své letošní extralize bojovat v kvalifikaci. A tak ke svému úvodnímu turnaji v Trutnově
nastoupili už 18. dubna. A jako nováček nejvyšší soutěže připravil ostříleným matadorům
nemilé (pro nás naopak velmi milé) překvapení. Na úvod si v ukrutné zimě poradil
s domácími Rytíři a následně i s Eagles, oběma medailisty z loňského Mistrovství ČR.
V boji o finále jsme však už nestačili na loňské mistry z Kostelce n.O., ale v souboji
o bronz s ledenickými Žraloky už jsme byli opět úspěšní a vyválčili na začátku sezóny
krásné a soupeři nečekané 3. místo. Ve stejný den bojovaly ostatní 3 naše týmy ve 2. lize
v Chomutově, kde především sbíraly další hráčské zkušenosti. Navy v konkurenci 8 celků
obsadili pěkné 4. místo, nováčci z Royal a Grey sice skončili v závěru pořadí, ale
potěšitelné je, že je na našich playerech znát viditelné zlepšování se. V Chomutově se
o 2 dny později odehrál i turnaj v coachballu, na kterém Orange dosáhli opět na bronz.
V tomto druhu hry svým pálkařkům nadhazuje trenér, v našem případě to byl Tonda
Chaloupka. A šlo mu to asi dobře, protože naši vyhráli 4 z 6 utkání . Byl to pro něj
i hráče dobrý trénink na Stříbrný pohár, tedy kvalifikační turnaj o účast v letošním
Superpoháru. Budeme našim borcům v polovině května moc držet palce, aby zopakovali
stejný úspěch jako loni a probojovali se do mezinárodního finále. A jak takový coachball
vypadá, se můžete přijít podívat v neděli 3. května na Joudrs, kde se koná další turnaj.

T balláci na turné po ligových kolbištích: nahoře
Orange, dole Navy, Royal a Grey.
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Kadetky
Kvalifikace odložena pro déšť, chuť jsme si spravili na Krčandě
Tak moc se těšily na kvalifikaci o extraligu, která se měla na Velikonoce odehrát v Ostravě.
Ledové a deštivé počasí však bylo proti, a tak byl tento druhý nejdůležitější turnaj sezóny
přesunut o měsíc. Děvčata obou našich týmů si alespoň zahrála na prestižní mezinárodní
Krčandě Pony League a naše Áčko v něm dosáhlo nejlepšího umístění ze svých dosavadních
účastí, 5. místo, Béčko pak skončilo na 8. místě. Teď se však už opět soustředí především na
kvalifikaci: silných adeptů na extraligu je víc, než volných míst. Nebude to nic lehkého, ale
věříme, že to holky „dají“. Jde o dost: ve všech mládežnických kategoriích se kvalifikace letos
hrají naposledy: od příštího roku sestoupí do 2. ligy 5. celek po základní části, do extraligy
naopak postoupí nejlepší účastník nižší soutěže. Takže jde letos o hodně: vybojovat a udržet
extraligovou příslušnost.

Kadetky starší (nahoře) a mladší (dole).

Kadeti
Kvalifikace o extraligu: drama se šťastným koncem
Kadeti už mají na rozdíl od svých klubových spoluhráček letošní extraligovou jistotu
vybojovanou. Stalo se tak v Kostelci n.Orlicí, kde jsme si po nadšeném výkonu vyválčili
příslušnost k elitě. Úvodní prohra se Sezimovým Ústím o jediný bod však byla tak trošku
ledovou sprchou na naše ambice. Nicméně ještě nebylo všem zápasům a nadějím konec.
Náladu jsme si spravili hned v dalším souboji s Ledenicemi, kterým jsme naložili 19:0
a obdobně vyprovodili z domácího hřiště kostelecké Klackaře. V neděli jsme až po tuhém
boji podlehli favorizovanému Mostu a tak, chtěli-li jsme pomýšlet na extraligu, museli jsme
další 2 z následujících 3 zápasů vyhrát. A podařilo se! Sice jsme v tom prvním nestačili na
Břeclav, ale pak jsme znovu pokazili radost Kostelci, byť tentokrát byl duel mnohem
dramatičtější, a nakonec vrátili porážku z úvodního souboje Hladovým hrochům ze Sezimova
Ústí. Inu, kdo se směje naposled… ten je účastníkem letošní extraligy .

Kadeti si umí radost z úspěchu vychutnat.

Žákyně
Starší v 1. extraligovém kole neporažené. Mladší 3x vítězně v 2. lize.
Děvčata o svou účast v extralize bojovat nemusela, i když jsou letos poprvé v historii této
věkové kategorie otevřeny ligy dvě. Bohužel se ze soubojů o nejvyšší soutěž některé týmy
nakonec odhlásily (asi je odradila dlouhá cesta do Ostravy, kde se měla kvalifikace odehrát)
a tak si v ní naše Áčko zajistilo účast bez boje. Oba naše týmy spolu s Eagles a Storms však
plánovaný termín nenechaly propadnout a zahrály si vzájemný miniturnájek v Krči. Áčko pak
ještě sbíralo zkušenosti na kadetské Krčandě, kde zaznamenalo i jednu výhru, a to nad
staršími spoluhráčkami z kadetského Béčka. A pak už to vypuklo: úvodní kolo extraligy naše
děvčata zcela ovládla a bez jediné prohry z 5 utkání si z Krče odvezla trofej pro vítěze, když
ve finále zdolala i napodruhé v turnaji domácí Eagles. Béčko svou historicky premiérovou
druholigovou účast v Chomutově ozdobilo vyrovnanou bilancí 3 výher a stejným počtem
proher a obsadilo skvělé 4. místo. Inu, dobrý začátek sezóny!

Žákyně starší ctí týmovou hierarchii.
Ty mladší se už o své slovo taky
dovedou přihlásit.

Žáci
Kvalifikace ukázala, že do extraligy zkrátka patříme
Naopak chlapci si museli extraligovou příslušnost tvrdě vybojovat. Těžko říct, jestli jim
k tomu domácí prostředí pomohlo, nebo je spíš svazovalo, pravdou je, že je do extraligy
hnaly zaplněné tribuny jejich fanoušků. Na úvod je čekal soupeř z nejtěžších, mostečtí
Painbusters. I přesto, že protivník zaznamenal homerun, nevzdali jsme se a nakonec dotáhli
souboj k cennému vítězství. Hned vzápětí jsme se museli dostavit k dalšímu zápasu,
s Kunovicemi, v němž se na nás podepsalo vyčerpání z předchozího dramatického duelu.
Prohra nás stála přímý postup do extraligy a my o ni museli bojovat dál, následné vítězství
ve skupině nad Břeclaví už nic neřešilo. V neděli jsme v přímém souboji o nejvyšší soutěž se
Spectrem zvrátili zápas na svou stranu až v jeho závěru a mohli tak s úlevou slavit letošní
extraligovou příslušnost. Ale byly to nervy!
Tááákhle velký kámen nám spadl ze srdce!!

