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ÚNOR 

Snad nám letos počasí vyjde lépe než 
loni a přijde i více diváků, aby se mohli 
podívat, jak se předseda klubu Tomáš 
Kusý zlepšil v nadhazování . 

„Jestli jsme to tím naším 3. místem nezavařili 
holkám z Áčka. Aby jim teď Pepin nedal ještě 
víc zabrat…“ 
Noví trenéři Béčka: (zleva) Zuzka Klimplová, 
Alan Výborný a Petr Mindžak. 

Joudrs Indoor Cup 16 MIX (3) 

8, 6, 4, 2 - konečná umístění našich týmů a stříbro pro kadety týmu Navy 

Závěrečný díl halové domácí trilogie opět dokázal jak rozdíl ve výkonnosti mezi chlapeckými 
a dívčími týmy tak rovněž o "level" vyšší úroveň Hrochů z Havl. Brodu. Oba hroší týmy hrály 
ve stejné základní skupině, ve které nenašli přemožitele, stejně tak v následných bojích  
o medaile, ve kterých získali zlato a bronz. Mezi ně se na stupně vítězů dokázali vklínit naši 
hoši z kadetského týmu Navy, kteří ve své základní skupině ztratili jediný bod za remízu se 
SaBaTem. Nejlepší družstvo děvčat obsadilo v konečném pořadí 4. příčku a byl jím náš tým 
kadetek Royal. Jejich spoluhráčky z družstva Cardinals doplatily na již zmíněnou silnou 
"hroší" základní skupinu a tak bojovaly o 7. příčku, kterou však díky prohře se Storms 
nedobyly. Našim chlapcům z týmu Orange se obdobně nezadařilo proti SabaTu a odnesli si 
tak konečné 6. místo. Poslední halové klání ukázalo, že jak kadetky, tak i kadeti mohou 
směle vyhlížet své první venkovní turnaje, kterými budou kvalifikace o extraligu. A oba týmy 
mají na to se do ní probojovat. Tak jim držme palce! 

Tým kadetů v dresech Navy vybojoval na 
každé ze tří zimních halovek medailové 
umístění.  

Joudrs Indoor Cup W2 

 
Béčko vybojovalo mezi extraligisty nečekaný, o to úžasnější bronz! 

Druhé naší ženské halovky se zúčastnila polská Wroclaw, 5 extraligových a 2 druholigové 
týmy. A právě druholigistky se postaraly o velmi překvapivý průběh i závěrečné 
rozuzlení, oba týmy se totiž probojovaly až na "bednu" a mezi sebe pustily jen stříbrné 
Storms. A skvělé 3. místo si po famózních výkonech vybojovalo naše Béčko! Už ve 
skupině nenašlo přemožitele a postupně si poradilo s extraligovými Chemií-Kotlářkou, 
Čechií i SaBaTem. V semifinále však naše děvčata nestačila na řepské nadhazovačky, vše 
si ale vynahradila v boji o bronz, kdy opět pokořila SaBaT a slavila nečekaný úspěch, 
stejně, jako celkově první Tempo. Trochu zaskočeni byli fanoušci našeho A-týmu, který 
ve své skupině vyhrál jen s mladými Polkami a dvěma prohrami se odsoudil k boji ve 
spodní části nedělního play off. V něm už naše děvčata naštěstí opět hrála tak, jak je 
známe: bez problémů si nejdříve poradila s Chemií-Kotlářkou a v boji o konečné 5. místo 
i s Čechií. Věřme, že sobotní pomalejší rozjezd byl způsoben náročnou kondiční 
přípravou, holky šly do turnaje z plné zátěže. A že opravdu makaly, se můžete přesvědčit 
ve fotogalerii na klubovém FB . 

Aktualita 
Pozvánka na slavnostní Otevírání sezóny 
Zveme všechny rodiče, fanoušky a přátelé klubu včetně členů kroužku Sportování pro  
nejmenší – Micro tým a jejich rodičů, na slavnostní Otevírání sezóny, tzv. Season opening.  
Druhý ročník naší nové tradice se uskuteční v našem areálu ve středu 2. dubna 2014 na  
hřišti A. Každý si může z akce odnést plakát A-týmu žen podepsaný jeho hráčkami!  
 Program: 18:00 zahájení: slovo předsedy klubu 
     přivítání nováčků 
     slib hráček a hráčů 
     slavnostní nadhoz předsedy klubu a kapitánky A - týmu žen 
     fotografování týmů 
    18:45    komentovaný exhibiční zápas týmu T ball 
    19:30    autogramiáda plakátů A týmu žen a raut pro všechny v clubhousu 
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Nejlepší hráči turnaje, Sabča 
Marková z Eagles a náš Filip 
Ullmann, s cenami od Play-
ball.cz, partnera turnaje.  

Hala během T ballových klání praská vždy ve švech.  
A převládá, jak jinak, oranžová . 

Co nás čeká? 
Březen – konečně budeme trénovat zase venku! 
A - tým: 21. - 23. 3. turnaj v Bollate, ITA    Žáci:  7. 3. Páteční pražská liga kž, hala LOB 
B - tým:  8. - 9. 3. Joudrs Indoor Cup W3, hala LOB    8. - 9. 3. soustředění 
    22. - 23. 3. soustředění        14. 3. Páteční pražská liga žž, hala LOB 
Kadeti:   7. 3. Páteční pražská liga kž, hala LOB    29. - 30. 3. soustředění 
   15. - 16. 3. soustředění       Žákyně:  8. - 9. 3. soustředění 
   29. - 30. 3. soustředění      14. 3. Páteční pražská liga žž, hala LOB 
Kadetky:14. 3. Páteční pražská liga k, hala LOB      29. - 30. 3. soustředění 
    22. - 23. 3. soustředění     T - ball:  15. 3. Joudrs Indoor Cup 10 MIX (4), hala LOB 
JKCM:   8. - 9. 3. Joudrs Indoor Cup W3, hala LOB    29. - 30. 3. soustředění 
Všichni:  2.4. Season opening, slavnostní otevírání venkovní sezóny  Slowpitchová liga: 9. 3. V. kolo, hala LOB     
   

 

Joudrs Indoor Cup 10 MIX (3) 
Bronzový pohár z turnaje a stříbrné medaile z Páteční ligy 

I naši nejmladší odehráli první únorový den svou další halovku. Naše dva 
týmy se v utkáních snažily, seč mohly, vedly si však s rozdílnými výsledky: 
Jedničky narazily ve skupině na silné Áčko havlíčkobrodských Hrochů  
a nad jejich síly byli i další dva zbývající soupeři. Ani v posledním svém 
zápase se nedočkaly výhry, když po urputném boji podlehly hrošímu 
Béčku. Přesto byly jejich sympatické výkony odměněny potleskem mnoha 
přihlížejících rodičů. To naši Áčkaři ve skupině podlehli jen pozdějšímu 
vítězi turnaje, Technice Brno a v konečném souboji o 3. místo si poradili  
s řepskými Storms. Do sbírky tak mohli přidat další bronzový pohár. 
Nakonec k letošním halovým úspěchům přispěly i Jedničky. Čtvrtým kolem 
totiž skončila letošní Páteční pražská liga T ballu a tým Joudrs 1 se umístil 
na celkovém krásném 2. místě, hned za zkušenými Eagles, a odnesl si tak 
na památku z premiérového ročníku PPL T ballu stříbrné medaile. 

V clubhousu bylo jako v úle, včeličky si 
rozdělovaly práci na venkovní sezónu. 

Joudrs Indoor Cup 13 MIX (3) 
Premiérové zlato si Áčko žáků po krásných výkonech opravdu zasloužilo 
Svou poslední domácí halovku sehráli i naše žákyně a žáci a již v základních skupinách ukázali medailové 
ambice. Chlapecké Áčko v dopolední skupině porazilo všechny čtyři soupeře a zajistilo si tak přímý 
postup do semifinále. Děvčata pak odpoledne čelila jen klučičím týmům a našla pouze jediného 
přemožitele, tradičního favorita Hrochy z Havl.Brodu. Cílem chlapeckého Béčka namixovaného 
především z nováčků, žákyní a T ballistů bylo sbírat zkušenosti, ale tým předvedl i napínavé zápasy, 
přesto skončil poslední. Naproti tomu jejich kolegové z Áčka v boji o finále porazili o jediný bod Spectrum 
a pomstili tak své klubové spoluhráčky, které s tímto soupeřem prohrály ve čtvrtfinále. Děvčata nakonec 
vybojovala alespoň 5. místo. To kluci svedli o zlato skvělý zápas s Hrochy a v bouřlivé kulise dramatické 
podívané uhájili opět o jediný bodík své premiérové vítězství. Gratulujeme! 

S. O. F. T. – Sdružení Organizovaných Fanoušků Týmu 

 
Sofťáci si rozdělili venkovní turnaje rychlostí blesku 
V úterý 11. února proběhla každoročně nejdůležitější schůze členů Sdružení. Blíží se 
venkovní sezóna, a tak bylo potřeba rozdělit si mezi sebe výpomoc na jednotlivých 
turnajích a akcích pořádaných klubem. Téměř 20 víkendů si Sofťáci rozebrali během 
chvilky, o některé termíny se z důvodu velkého zájmu muselo dokonce licitovat . 
Příjemným zjištěním bylo, že se řady členů opět rozrostly na téměř 30, takže je vidět, že 
o členství v této klubem ceněné a dnes již nepostradatelné složce je ze strany rodičů  
a přátel klubu stále zájem. Veškeré informace o S. O. F. T. najdete na webu klubu. 


