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A - tým žen
Mistrovský pohár je po 5 letech opět na Joudrs

Mistři České republiky 2015
Nahoře zleva: hlavní kouč Tomáš Kusý, Verča
Klimplová, Polda Výborná, Jana Furková, Eva
Rendlová, Helča Novotná, Lucka „Zapp“ Zappová
a asistentka kouče Madla Loudová.
Postřední řada zleva: Štěpánka „Papi“ Frolíková,
Dina „Dýně“ Pfeiferová, Klára „Šajny“ Patlichová,
Kačka Klimplová, Téra Jakešová a Anička
Lemberková.
Dole zleva: Mája Polmanová a Denisa „Drnda“
Podzimková.

Finálová série ženské extraligy trvala velmi krátce a přinesla všem fanouškům našeho
klubu velkou radost. Naše děvčata totiž v soubojích o ligový trůn porazila Eagles ve
3 utkáních po sobě a mistrovský titul vybojovala nejkratším možným způsobem. Ale
nebylo to nic jednoduchého. Kouč našeho týmu Tomáš Kusý však překvapil soupeřky
zajímavou taktikou, a to nadhazovačkami, které začínaly každé utkání. V tom prvním,
které odstartovalo sérii na domácím hřišti, se role startera bezchybně ujala Eva
Rendlová, která v této sezóně již několikrát v extraligových duelech nadhazovala.
I tentokrát na Orlice platila. Všechny zápasy pak dohazovala Lucka „Zapp“ Zappová.
Úvodní zápas jsme vyhráli po boji 3:1. I ten druhý hraný v Krči skončil stejným
výsledkem, když se v roli startera představila Polda Výborná. V obou utkáních
poznamenala naši sestavu nepříjemná viróza, v tom třetím a rozhodujícím jsme však již
hráli ve standardním složení, na prkně jej začínala opět Polda. Tribuny se otřásaly
skandováním fanoušků obou táborů, na hřišti se bojovalo o každý míč a oba týmy
předváděly divákům nádherné sportovní drama. My jsme se postupně ujali vedení 2:0,
v poslední směně však Eagles srovnaly, když nás od titulu dělil jediný aut. V dohrávce
zápasu však nejdříve Téra Jakešová po dlouhém odpalu obsadila 2. metu a pak ji
následným krásným hitem až k plotu do pravého zadního pole stáhla Anička
Lemberková pro vítězný bod. Všichni Joudrsáci propukli v mohutný jásot, vždyť
naposledy se takhle radovali v roce 2010. Slavnostní ceremoniál si užívali hráčky na
hřišti i domácí diváci v hledišti a pak všichni společně ještě dlouho v clubhousu. V něm
nyní můžete celý rok vídat trofej pro nejlepší český ženský tým a všichni věříme, že tam
nezůstane jen 1 sezónu, ale co nejdéle. Joudrs, oléé!
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B - tým žen
Stříbrné medaile z 2. ligy jsou skvělým úspěchem našeho mladého týmu
Ve finálové sérii 2. ligy hrané na 3 vítězné zápasy jsme se střetli s áčkem SaBaTu, který již
před jejím započetím měl jistotu postupu mezi extraligovou elitu. A že do nejvyšší soutěže
právem patří, potvrdil i v zápasech s námi. V úvodním duelu se sice prosadil proti naší
házející Poldě Výborné jen jedinkrát, ale i ten jediný bodík mu stačil k hubenému vítězství
1:0. My se totiž na reprezentační nadhazovačku Jitku Horovou „nechytali“. A v dalším duelu
bylo hůř, bodů sice přibylo, ale hlavně na straně Trojanek. Výsledek 1:12 byl zčásti ovlivněn
i netradiční sestavou, vzhledem k situaci s nucenými absencemi to však nešlo jinak. Přesto
soupeř vyhrál zaslouženě. Ani ve třetím souboji jsme na SaBaT recept nenašli, a tak série po
prohře 3:8 skončila tím nejkratším možným způsobem a děvčata z Troje mohou po roce
v nižší soutěži slavit extraligový návrat. My však smutnit nemusíme, odehráli jsme výbornou
sezónu, z 25 utkání v základní části jich 18 vyhráli a vlastně nestačili jen na tým z Troje. Když
si uvědomíme, že je náš celek tvořen kromě jediné hráčky jen juniorkami, pak můžeme naše
letošní účinkování v 2. lize zhodnotit pouze takto: skvělá práce děvčata! (a Dane).

Úspěšný tým žen B a Juniorek 2015
Nahoře zleva: hlavní kouč Dan Tobola, Anet
Tučková, Julča Coufalová, Verča Puciowová,
Verča Pohlová, Niki Rýdlová, Majda
Halaburtová, Jana Furková a asistentka kouče
Zuzka Klimplová. Dole zleva: Lucka Hudíková,
Anička Halaburtová, Aneta Šimůnková, Verča
Klimplová a Míša Poláková.

Muži
Jak dopadne baráž o postup do vyšší soutěže Pražského přeboru?

Tak takhle to před 2 lety začalo: přišli, viděli a letos
postoupili. Jak tým mužů A vznikl, se můžete dozvědět zde:
youtube.com/watch?v=LvBfjsDF0q8

Po postupu do 2. ligy nás ještě čeká baráž o postup do nejvyšší soutěže
Pražského přeboru. Naši chlapáci totiž v 1. třídě vyválčili po vítězném dvojzápase
se Sedlčany 2. příčku v konečné tabulce a o postup se utkají v barážovém
dvojutkání s béčkem Tempa. Obdobná situace může nastat i ve 2. třídě PP, kde
však ještě nejsou v celkové tabulce započítány všechny výsledky ze základní
části, a tak Muži B ještě netrpělivě čekají, zda k baráži dojde. Zatím jsou v čele
s lehkým náskokem 2 bodíků. Jak vše dopadne a zda obě naše mužstva završí
úspěšnou sezónu dalším postupy, bude jasno během listopadu.

C - tým žen
Slušná letošní bilance v 3. lize. A tým se dál rozrůstá.
Posledním 5. kolem skončilo letošní účinkování našeho „rekreačního“ týmu ženy C v 3. lize
žen. Turnaj by se dal nazvat „Poznej v jednom víkendu co nejvíc hřišť Východních Čech“,
hrálo se totiž na 3 místech: v Mladých Bukách, Trutnově a Dvoře Králové. Přihlášených 15
týmů se na 2 fíldy v Bukách zkrátka nevešlo… Naše ženstvo ve své skupině hrané v Bukách
nejdříve prohrálo s PéVéčkama i béčkem SaBaTu, pak si v posledním duelu poradilo
s Blanskem a stěhovalo se do Dvora. Tam jsme zdolali pražské Pikes, ale po prohře
s Merklínem nakonec obsadili 10. místo a v celkové ligové tabulce zakončili sezónu na
Tým čerstvě posílil o Káju Vítkovou a Verču
pěkném 7. místě z 16 účastníků (a to jsme 1 turnaj vynechali). To je docela slušná práce!
Hollovou, které naposledy hrály za kadetky. A v
příštím roce přibudou i nějaké dětské kočárky .

Co nás čeká?
Listopad – mládeži začíná příprava na novou sezónu, trenéři se školí a všichni jdeme na Společenský večer
Real. tým klubu: 30. 10. - 1. 11. výjezdní zasedání, v Střelských Hošticích
20. - 21. 11. školení trenérů, na Joudrs
Muži:
3. 11. baráž o postup do PP (vs.Tempo B), na Joudrs
5. 11. baráž o postup do PP (vs.Tempo B), na Joudrs
Akademie:
22. 11. soustředění, na Joudrs
Kadetky:
8. 11. soustředění, na Joudrs
Žákyně ml.:
22. 11. soustředění, na Joudrs
Všichni:
7. 11. celoklubová brigáda, na Joudrs, sraz v 9:00
28. 11. Společenský večer, KD Ládví
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Kadeti
Nejen udržená extraliga, ale i skvělé 3. místo z MČR!
V říjnu čekaly na naše mladíky hned 2 velké výzvy: udržet extraligu a slušně zahrát na MČR.
A obojí se jim podařilo splnit měrou vrchovatou. Poslední extraligové kolo se neslo v duchu
předchozích: na favority jsme neměli, ale rozhodující duel proti Lednici, konkurentovi na
sestup, jsme zvládli a uchovali tak pro příští rok extraligovou příslušnost. Finálový turnaj čili
Mistrovství ČR se hrálo na domácím hřišti jako poslední venkovní turnaj softbalové sezóny
vůbec, a počasí s námi opět pěkně laškovalo. Celotýdenní deště dokonce ohrozily turnaj, ale
naše pořadatelská služba nakonec vše zvládla a mohlo se hrát, byť za velkého chladu, podle
naplánovaného rozpisu. V sobotu jsme odehráli semifinálovou skupinu, která vlastně jen
rozhodovala o tom, jestli postoupíme rovnou do semifinále, nebo budeme muset hrát
čtvrtfinále. Což se také nakonec stalo i přesto, že se nám v prvním dni turnaje nečekaně
podařilo ukořistit cenný skalp Mostu. Čtvrtfinále bylo odvetou soubojů o sestup z extraligy,
ale ani tentokrát jsme lednickým nedovolili vyhrát, i když jsme vítězství 6:5 museli vydřít.
V semifinále jsme podle předpokladů nestačili na rozjetou Břeclav a spíše se již podvědomě
soustředili na duel o bronz. V něm jsme se utkali s Hladovými Hrochy ze Sezimova Ústí, kteří
ve čtvrtfinále překvapivě vyřadili Most. I na nás v úvodu vlítli ve velkém stylu a v první směně
nám nasázeli 7 doběhů! V tom okamžiku by si na náš tým vsadil málokdo. Naši chlapci však
hlavy nesvěsili, úžasně zabojovali a v dohrávce jedničky dokázali urvat 5 bodů a zůstat
v kontaktu se soupeřem. O utkání rozhodla následující směna, kdy jsme velkou obětavostí
v poli neumožnili Sezimákům ani bod, naopak v dohrávce jsme rozpoutali útočné peklo a
doběhli neuvěřitelný tucet bodů. Frustrovaní Hroši se ještě pokusili o odpor ve 3. směně,
podařil se jim však jen jeden bod (nám žádný) a neskutečný obrat v zápase jsme korunovali ve
čtvrté směně, kdy jsme odolali útoku bez bodu a sami dotáhli vítězný rozdílový bod. Nadšení
na hřišti se ani nedá popsat. Početní fanoušci ženoucí náš tým mohutným povzbuzováním po
celé utkání pak po jeho skončení ještě dlouho vestoje aplaudovali svým hrdinům, kteří jim
předvedli, jak se má bojovat a že i zdánlivě jasně ztracený zápas se dá vyhrát. Famózním
výkonem si naši borci bronzové placky z MČR rozhodně zasloužili! Mára Míchal byl navíc
vyhlášen nejužitečnějším hráčem MČR. Moc všem klukům gratulujeme k premiérovému
úspěchu v této kategorii, který přišel už 3 roky po založení chlapecké větve a zanechal za
sebou v poli poražených tradiční bašty mužského softballu. Díky kadeti za nádherný zážitek!
Poděkování zaslouží i vítěz celého turnaje, Hroši z Havl.Brodu, a to nejen za krásnou hru ve
finále a v něm předvedený grand slam homerun, ale i za upřímné gesto týmu, který věnoval
1000 Kč do sbírky na pomoc nemocnému Honzíkovi. Moc děkujeme, mistři!

Bronzoví medailisté z MČR 2015
Nahoře zleva: asistent kouče Pepa Šulc,
Filip Ullmann, Dan Hynek, Marek Adamec,
Adam Vavrečka, Adam, Frolík, Matěj
Knetl, Roman Kemenyash, Ota Svatoš a
hlavní kouč Zdeněk Mach.
Dole zleva: Pepa Jelínek, Kuba Šulc, Tomáš
Mach, Mára Míchal, Vojta Polák, Vincent
Karger, Jannis El Amin a Petr Šmíd.

Týmu kadetů se po nečekaném
odchodu Jonkyče ujal Zdeněk Mach
a dovedl jej až pro bronzové medaile
z MČR. Dobrá práce Zdeňku!

Žáci
Obhájili jsme bronzové medaile z MČR!
Žáci mladší absolvovali na závěr sezóny hned dva přátelské turnaje po sobě. V domácím Joudrs
Cupu 13 Mix složili dokonce 2 týmy, které se v konkurenci dalších 4 dívčích družstev nakonec
utkaly ve vzájemném souboji o 3. místo. Následující víkend nedali žáci mladší v turnaji
smíšených týmů v Merklíně i přes rozpačitější začátek děvčatům z Chomutova, Řep ani
domácího družstva šanci a vybojovali svůj premiérový turnajový titul sezóny. Mezitím se jejich
starší spoluhráči soustředili na vyvrcholení sezóny, Mistrovství ČR, které se hrálo v Havl.Brodě.
Semifinálovou skupinu jsme odehráli podle papírových předpokladů: nestačili jsme na favority,
ale poradili si s kunovickými Šneky a měli tak mít snadnější los ve čtvrtfinále, ve kterém jsme
se měli utkat s Ledenicemi. Žraloci však vycítili možnou kořist a zaútočili na nás opravdu
s vervou Velkého bílého. Rázem jsme ve třetí směně prohrávali 1:4 a koučové měli plné ruce
práce, aby naše chlapce namotivovali k obratu. Ale podařilo se: ve čtvrté předposlední směně
jsme náskok soupeře srovnali, v poslední mu nedovolili ani bod a sami jsme díky nejmladšímu
členovi týmu stáhli vítězný doběh a postoupili do bojů o medaile. V semifinále jsme podle
očekávání nestačili na favorita a pozdějšího vítěze celého turnaje, mostecké Painbusters. Chuť
jsme si však spravili v duelu o bronz s Kunovicemi, který jsme s přehledem vyhráli 6:0 a mohli
po zásluze slavit obhajobu bronzových medailí. Ondra Hainc byl k tomu vyhlášen
nejužitečnějším hráčem turnaje. Moc gratulujeme jemu i celému týmu, který tak po 3 letech
existence družstva žáků pevně zakořenil mezi elitou této kategorie.

Bronzoví medailisté z MČR 2015
Nahoře zleva: hlavní kouč Ondra
Stroner, Filip Průšek, Albert Menšík,
Adam Vavrečka, Ondra Hainc, David
Němec, Tomáš Krčka a asistentka
kouče Iva Menšíková.
Uprostřed zleva: Cédric Nzambi,
Radek Šmejkal, Pavel Šolín, Tomáš
Zahradníček, Ondra Vestfál a
asistent kouče Honza Vavrečka.
Dole zleva: Tadeáš Kalčev a Richard
Svoboda.

strana 4

Kadetky
I přes veškerou snahu se na MČR překvapení nekonalo

Joudrsačky na letošním Kürbis Cupu.

Děvčata se chtěla po ne příliš vydařené sezóně a sestupu do 2. ligy pokusit na Mistrovství ČR
o dobrý výsledek a především předvést slušné výkony. To se jim první den turnaje, kdy se utkala
ve spodní čtvrtfinálové skupině s trojicí nejlepších týmů z 2. ligy, dařilo. Po přesvědčivých výhrách
nad Storms, SaBaTem a Ostravou jsme postoupili do čtvrtfinále, ve kterém jsme se měli utkat
s domácími Eagles, MČR se totiž hrálo na jejich hřištích v Krči. Orlice naopak předchozí den
všechny své zápasy nečekaně prohrály a tak měly nůž na krku: před domácím publikem musely
vyhrát. A od prvního okamžiku na nich bylo vidět, že i vyhrát chtějí a tento brzký ranní zápas, na
rozdíl od našich děvčat, zvládly mnohem lépe. Náš tým nepůsobil příliš sebejistě, i když byl složen
z nejlepších hráček obou našich kadetských týmů. Až příliš mnoho chyb a bezzubá pálka
znamenaly naši vysokou prohru 0:15 a konec našich nadějí na boje o medaile. V závěrečním utkání
jsme pak zdolali Ostravu a alespoň potvrdili pozici 5. českého kadetského týmu. Ostatně všechny
celky skončily na MČR seřazené stejně, jako bylo jejich umístění v ligách. Na závěr sezóny se pak
náš tým složený z kadetek a juniorek zúčastnil již tradičně Kürbis Cupu, halloweenského
„dýňového“ turnaje v Německu. V letos hodně silné konkurenci (po 3 týmech z USA, Holandska
a Německa) hráček do 18 let obsadila naše děvčata po loňském vítězství tentokrát 9. místo.

Žákyně
Loučení se sezónou 1. a 5. místem na domácím Joudrs Cupu 13 Mix
Oba naše dívčí žákyňské týmy se utkaly s 2 týmy našich žáků, děvčaty z Eagles a smíšeným
družstvem řepských ZŠJW Storms na přátelském turnaji na závěr sezóny na domácí půdě.
Ve skupině hrané systémem každý s každým starší žákyně nenašly ani jednou přemožitele
a ve finále zopakovaly výhru nad krčskými Orlicemi a celý turnaj vyhrály. Jejich mladší
spoluhráčky udatně bojovaly a připsaly si ve skupině 2 výhry stejně, jako oba naše
chlapecké celky. Mladší děvčata tak jen díky horšímu skóre nakonec bojovala o konečné
5. místo se Storms a utkání dovedla k vítězství 10:2. Oba týmy se budou v příští sezóně
potkávat v extralize žákyní: Storms do ní postoupily jako vítěz 2. ligy, děvčata z Joudrs v ní
nahradí své starší spoluhráčky, které přecházejí do kadetské kategorie.

Trenéři jsou vždy pod bedlivým dozorem
rodičů . Zde koučové žákyní mladších, zleva
Radim Krušinský, Lucka Janáčková, Eva „Erik“
Rychtaříková a Tomáš Sobotka.

T ball
Při premiérové účasti na MČR hned premiérová medaile!

Bronzoví medailisté z MČR 2015
Horní řada zleva: koučové Tonda, Áďa a Jitka
Chaloupkovi a David Brdek. Uprostřed zleva: Maki
Vlčková, Ondra Tvrdek, Ríša Uller, Ondra Pavézka.
Spodní řada zleva: Adam Cyprian, Bert Schwarz, Luky
Honar, Ondra Šimůnek, Míša Jakešová, Amálka
Chaloupková, Kája Domesová, Týna Horáčková.
Ležící zleva: Sara von Tsurikov a Luky Čáslavský.

Všichni T balláci se sešli na Joudrs Cupu 10 Mix.

I naši nejmladší hráčky a hráči srdnatě bojovali na Mistrovství ČR, které se konalo
na domácím hřišti. Byla to jejich první účast na nejdůležitějším turnaji sezóny,
kterou se jim při své premiéře podařilo přetavit rovnou v premiérovou medaili!
Hned úvodní zápas přinesl našim barvám vítězství nad soupeřem z nejtěžších,
krčskými Eagles. V infarktovém druhém duelu semifinálové skupiny jsme byli jediný
bod od vítězství, vedli jsme nad Kosteleckými Klackaři 11:5 a zdálo se, že už
nemůže naši výhru nic ohrozit. Pak se však soupeř nadechl k mohutnému finiši,
stáhl 6 bodů, my bohužel už žádný nepřidali a utkání ztratili. Z prohry jsme se
naštěstí oklepali a po výhře nad Ledenickými Žraloky postoupili přímo do
semifinále. V něm však opět narazili na Eagles a po velkém boji jim tentokrát
podlehli 2:4. V závěrečném duelu s Ledenicemi o konečný bronz nás za vítězstvím,
stejně jako po celý turnaj, hnaly zaplněné tribuny našich rodičů a fanoušků, kteří
viděli naši jasnou převahu korunovanou výsledkem 13:2 a především vytouženými
medailemi za celkové 3. místo. Amálka Chaloupková byla navíc vyhlášena
nejužitečnější hráčkou turnaje. Všichni naši T balláci si pak ještě užili poslední
venkovní zápasy během turnaje Joudrs Cup 10 MIX, kterého se zúčastnilo 6 týmů
a všechny byly jen z Joudrs! Není důležité, kdo vyhrál, všichni si rozlučku se
sezónou, sledování zápasu rodičů i následné grilování hamburgrů a přespání
v tělocvičně, kterému předcházela diskoška, náramně užili. A tak to má být!

