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ŘÍJEN
Aktualita
Pozvánka na Společenský večer v KD Ládví
V sobotu 2.12. 2017 se uskuteční Společenský večer Joudrs v KD Ládví od 18:00, kde proběhne slavnostní ukončení
sezóny. V průběhu večera vás bude provázet jak živá, tak reprodukovaná hudba, letos náš klub slaví 20 let od jeho založení,
tak se nechme překvapit co pro nás přichystal. Připravena je i tombola a jiná překvapení. Samozřejmostí
je, že bude k dispozici jak nápojový tak bufetový bar. Můžete tančit, pít a dovádět až do pozdních hodin, jste srdečně vítáni.

Ženy A
Obhajoba titulu se nekonala, ženy jsou stříbrné
Softballové Joudrs ženy po náročných bojích nakonec končí na skvělém druhém místě a
získávají stříbrné medaile. Po ukončení základní části nejvyšší soutěže žen se z prvního místa
naše bohnické softbalistky utkaly v semifinále s týmem Snails Kunovice. Se soupeřkami si
hravě poradily a vyhrály 3:0 na zápasy (3:1, 6:2, 4:0). Ve finále se stejně jako v loňském roce
utkaly s týmem Žraloci Ledenice. Letos ovšem našim hráčkám síly na soupeřky nestačily, a
tak po velmi vyrovnaných bojích nakonec prohrály 3:1 na zápasy po výsledcích (0:1, 1:2, 4:0 a
0:1). I tak je to výborný úspěch, neboť bohnický ženský softball se drží za 17 let své existence
v nejvyšší soutěži na špici (6 zlatých, 8 stříbrných a 1 bronzová medaile).
Hráčky: Tereze Jakešová, Alyson Spynas, Riley Carther, Magda Polmanová, Julie Coufalová,
Michaela Poláková, Jana Furková, Veronika Klimplová, Apolena Výborná, Eva Rendlová,
Kateřina Růžičková, Anetta Prokopenková, Adéla Weissová, Madla Loudová, Greta Cecchetti
Trenéři: Daniel Tobola, Tomáš Kusý

Juniorky
Výborně zakončená sezóna 3. místo na MČR juniorek
Softballové juniorky z Bohnic si na MČR vedly velmi dobře. Mistrovství začalo již v
pátek 20.října na nedalekém hřišti Eagles v pražské Krči. Hned v prvním zápase si
naše hráčky hravě poradily s týmem Storms Řepy 17:7. Následující zápas s týmem
Sever Brno přesvědčivě vyhrály 14:1. Tato výhra jasně vypovídala o tom, kdo měl
zápas pod kontrolou. V posledním zápase základní skupiny byl pro naše juniorky
soupeřem tým SaBaTu ze sousední Tróji. Náš tým již od počátku zápasu vedl,
soupeřky se ale v závěru utkání zmohly na velmi slušný boj. Naše hráčky soupeřkám
zápas otočit nedovolily, a tak vyhrály těsně 9:8. Do semifinále se tedy probojovaly z
prvního místa základní skupiny, kde na ně čekaly soupeřky (vítězky) za Dvora
Králové. Tento velmi vyrovnaný zápas musel rozhodnout až tiebreak, ve kterém
měly trochu více štěstí soupeřky. Výsledkem byla výhra soupeřek 4:5. V boji o třetí
místo se naše juniorky utkaly opět s týmem SaBaT. Tento zápas znovu dotáhly do
vítězného konce 4:1. Skvělý úspěch na MČR v podobě bronzových medailí.
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Kadetky starší a mladší
MČR kadetek na Eagles

První říjnový víkend se naše kadetky starší doplněné o mladší vydaly na
nedaleké hřiště Eagles do Krče. V prvním a jediném pátečním zápase nestačily
holky na tým Arrows Ostrava a prohrály 6:1. V sobotu v poledne na naše
bojovnice čekal další velmi silný soupeř, a to domácí tým Eagles. Bohužel i v
tomto zápase měly soupeřky převahu a naše holky prohrály 10:0. V průběhu
posledního sobotního zápasu se doslova přetahovaly o vítězství s týmem
Kotlářky. Rozhodnou musel až tiebreak, ve kterém byla vidět větší bojovnost
našich hráček a zaslouženě vyhrály 5:4. Vzhledem k tomu, že holky skončily v
základní skupině na třetím místě, tak je čekal v neděli boj o páté místo. V
tomto posledním souboji se utkaly s týmem Turnov. Do poloviny utkání naše
holky vedly 4:0, pak začaly soupeřky pomalu dotahovat, ale naše holky jim
nedovolily zápas otočit a vyhrály 4:3. Velmi hezké 5. místo.

Kadeti starší
Konec sezóny a smolné číslo 5

5. kolo kadetské extraligy se dohrávalo opět na hřišti v Havl. Brodě . V prvním dohrávaném zápasu
na ně čekal tým Spectrum Praha. Byly vidět moc hezké zákroky na obou stranách a celý zápas byl
vyrovnán, ale bohužel kadeti ze spectra měli více štěstí a poráží naše kluky 6:4. Následující
poslední zápas s týmem z Mostu byl taháním o každý bod. Naši kluci předváděli výborné výkony
jak v poli tak i na pálce. Mostečtí kadeti měli o trochu více štěstí a vyhráli 11:10. Bohužel poslední
5.místo v extralize znamená propad na další sezónu do druhé ligy.

MČR kadetů a zase ta 5

MČR kadetů probíhalo v Havl. Brodu a počasí zase nebylo úplně nakloněno pro soft. První zápas
se hrál již v pátek 6. října a to s týmem z Břeclavi. Celý zápas jasně kralovali soupeři, našim
kadetům se podařilo uhrát nějaké ty body, ale výsledek 18:6 pro soupeře hovořil jasně. Druhý
zápas toho samého dne proti Kunovicím byla jiná píseň. Kadeti z Joudrs doslova převálcovali
soupeře a to výsledkem 16:1. V sobotu byl poslední tým základní skupiny Most. Až do čtvrté
směny naši kluci s tímto velmi silným soupeřem vedou, bohužel v polovině utkání se "mosťákům"
daří na pálce víc než by se našim líbilo. Jejich odpaly končí vždy v nějaké mezeře mezi obranou a
7 body otáčejí zápas na svoji stranu. Poslední snaha zápas opět otočit na naší stranu nemá
šťastný konec a Most vyhrává 11:8. Třetí místo v základní tabulce jim určuje nedělní boj o smolné
5. místo. V neděli ale přichází vytrvalý déšť a organizátoři ruší zápasy o spodní příčky, a tak kadeti
končí na děleném 5.místě společně se žraloky z Ledenic. Říjnová pětka u konce.

Klub
Žádost o pomoc při stavbě haly
Tak to tu máme po roce znovu. V neděli
5.listopadu od 7:30 bude probíhat stavba nafukovací haly. Čím
více nás bude, tím rychleji halu postavíme. Žádám tedy členy a
přátele klubu Joudrs, aby dorazili, neboť při stavbě haly je
opravdu každá síla velmi cenná. Za ochotu předem děkujeme!!!
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Žáci, žákyně a t-ball

MČR v coachballu a bronzové medaile

Toto MČR bylo open, to znamená, že se mohl přihlásit jakýkoliv tým dětí do 11 let. Týmů se
přihlásilo 15 a tak organizátor soutěže musel využít krom hlavních hřišť v Chomutově i hřiště v
nedalekém Mostu. Naši hráči začínali v sobotu ráno právě na hřišti v Mostu, kde odehráli hned 3
zápasy s bilancí 2 jasných výher a jedné prohry s "následujícím vítězem celého turnaje Eagles".
Odpoledne se naši hráči ještě přesunuli na hřiště do Chomutova, kde je čekaly ještě další dva
zápasy. Oba zápasy vyhráli a po pořádné šňůře 5 zápasů si konečně mohli odpočinout. V neděli,
po posledním vyhraném čtvrtfinálovém zápase se naši dostali do semifinále mezi nejlepší čtyřku.
V semifinále opět narazili na tým Eagles a po velmi vyrovnaném boji těsně prohrávají o
jeden jediný bod. Následuje tedy souboj o bronz. V tomto utkání byla opět vidět velká
vyrovnanost obou týmů. Našim se zpočátku nedařilo bodově prosadit, ale byla vidět velká chuť
po vítězství, která nakonec přinesla očekávanou výhru, sice těsnou o bod, ale našim to stačilo.
Krásné 3.místo a bronzové medaile.

Dva víkendové Joudrs cupy

Aby si děti ještě užily konec sezóny tak jsme na našich hřištích uspořádali dva víkendové turnaje,
které se nesly v přátelském duchu. První turnaj se uskutečnil během prvního víkendu v říjnu, a to
v kategorii do 13 let. Druhý víkend, v sobotu, byl turnaj určen dětem kategorie do 11 let, hrál se
systém coachballu a neděle patřila dětem do 9 let t-ball. Týmy byly namíchány z kluků i holek.
Nikomu nešlo o to, zda skončí první nebo poslední, ale především si pořádně užít hru před
dlouhou zimní pauzou. Domníváme se, že se náš záměr povedl a děti si oba víkendy užily naplno.

Muži B
V měsíci říjnu se jim podařilo odehrát 4 zápasy. S týmem
FEL Praha po velké přestřelce prohráli 22:18. S týmem
USBA se našim sportovním nadšencům podařilo zvítězit a
to 12:11. Další dva zápasy bohužel prohráli a to s týmem
Starý psi těsně 5:3 a s týmem Bohemians 17:13. Naš tým
mužů je na samém dně tabulky a vypadá to, že příští rok
budou hrát nižší soutěž a tou je Pražská II. třída mužů.
Nemyslím, že by to nějak výrazně vadilo, u těchto našich
"veteránů" a nadšenců pro softball jde hlavně si zápasy
užít a přežít ve zdraví.

Joudrs slowpitchová liga
Začalo nám další ročník naší slowpitchové
ligy. Pro letošní rok se nepodařil udržet tým
Royal, který se rozpadl a pro letošní sezónu
jsme do naší ligy přijali tým nový a to
42 Crew.
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Kadeti mladší
Mistři České republiky pro rok 2017
Žáci Joudrs přivezli z Kunovic historicky první titul Mistrů České Republiky pro chlapeckou větev.
Vše začalo notně opožděným, lehce stresoidním odjezdem, kdy jsme nejprve nemohli najít
klubového Tranzita, čímž jsme dorazili do Kunovic půl hodiny před prvním zápasem. Klukům to ale
vůbec nevadilo, do soupeře se pustili hned od začátku zostra, a utkání zakončili 11:0 v náš
prospěch. V druhém utkání porážíme Trhové Sviny 1:0, kdy musíme pochválit bojovný výkon
soupeře, ale ani našim klukům nelze nic zásadního vyčítat. Třetí utkání proti Beavers Chomutov
zahajujeme bodem v první směně a ujímáme se vedení. Byl to velký boj o každou metu. V závěru
utkání získáváme čtyři body a vítězíme 5:0. Tímto vyhráváme skupinu se skóre 17:0, a do
semifinále postupujeme z prvního místa.
Semifinálový zápas proti Žralokům z Ledenic začínáme lehce nervosně, poprvé na turnaji a
zároveň naposled musíme dotahovat. Soupeř se po chybách ve vnitřním poli ujímá vedení 0:2.
Bereme si „time“, druhého metaře posíláme na sedmičku, sedmičku na trojku, trojku na dvojku.
Změna se projeví získanou jistotou v poli, utkání otáčíme a do finále postupujeme vítězstvím 5:3.
Finálový zápas byl opravdu nádherný, neskutečný boj o každou metu, o každý nadhoz, a do
posledního outu velice napínavý. Před perfektním publikem a neskutečným kotlem zahrajeme
poslední out a propukáme v jásot. Vzhledem k tomu, že na druhém hřišti, chvilku před námi,
skončilo utkání o třetí místo vítězstvím Chomutova nad Ledenicemi, nastává asi pro mě
nejdojemnější okamžik turnaje. Bobři se rozeběhnou, přeskočí dva ploty, a jdou se radovat
společně s námi.
Turnaj byl v perfektní atmosféře, pěkném počasí, s výbornými rozhodčími a několika gesty fairplay!!!

Žákyně starší
Stříbrná radost na MČR v Ostravě
Poslední víkend v září vyrazily žákyně starší posílené o několik kadetek mladších, které ještě
spadají do věkového limitu a žákyň mladších do Ostravy na MČR. V základní skupině si hned v
pátek poradily s domácím týmem Arrows 4:2. V sobotu nestačily na soupeřky z Chomutova. Po
tomto zápasu si hned naše děvčata zlepšily náladu proti soupeřkám z týmu Storms Řepy, když jim
nadělily úctyhodných 13 bodů proti žádnému obdrženému. Do semifinále postupovaly tedy z
druhého místa základní skupiny. V semifinále narazily na soupeřky z Eagles. Od první směny
soupeřky vedly těsně 1:0. Ve 4.směně se našim děvčatům povedlo srovnat a v páté směně
dokonce přidaly ještě 3 body, na které soupeřky již nedokázaly odpovědět. A finále bylo jejich. Ve
finále se opět postavily proti bobřicím z Chomutova. Až do začátku 4.směny byl bezbodový stav,
pak se ale soupeřkám podařilo skórovat, celkem 7krát. Našim holkám se bohužel nepodařilo
bodově prosadit vůbec. Holky z Joudrs se stávají vícemistriněmi v kategorii do 13 let.

Žákyně mladší
Poslední ligový turnaj, těsně za polovinou tabulky

O víkendu 7.-9. září vyrazily žákyně na poslední kolo II.ligy žákyň do Merklína. 2 výhry a dvě
prohry v základní skupině pro ně znamenalo stejné body jako měly Ledenice, bohužel kvůli
vzájemnému zápasu skončily joudrsačky až na třetím místě. V turnajovém systému to
znamenalo, že je čekal již jen boj o 5.místo. V tomto posledním zápase měl navrch domácí tým
Merklína. Holky bojovaly od začátku do konce a nakonec z toho bylo hezké 6.místo.

