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PROSINEC 2014
PF 2015
Přejeme všem hráčkám, hráčům, trenérům,
funkcionářům, rodičům, přátelům a partnerům klubu
mnoho štěstí, osobních i sportovních úspěchů
a především zdraví v novém roce 2015!

Aktualita
Nafukovací hala by měla být co nevidět v provozu!

Nafukovací hala bude stát nad
hřištěm s umělým povrchem.

Výstavba námi všemi toužebně očekávané nafukovací (přetlakové) haly, která
vyroste nad hřištěm s umělým povrchem v areálu ZŠ Dolákova, zdárně pokračuje.
Stavba byla zahájena začátkem prosince a i přes malé problémy, které se daří řešit,
spěje do finiše. Úspěšně probíhají i jednání s novým vedením radnice Městské části
Praha 8 ohledně podepsání smlouvy o pronájmu haly našemu klubu, k čemuž by
mělo dojít v nejbližších dnech. Jednání mezi představiteli MČ Praha 8 a naším
klubem jsou pro klub pozitivní a tak by 14. ledna mělo dojít k předání haly do
užívání klubu i široké veřejnosti. Už na sobotu 17. ledna je v hale naplánován náš
první turnaj, Joudrs Indoor Cup 10 Mix pro kategorii T ball, a ještě ten stejný víkend
se zde má odehrát i JIC 17 M kadetů. A počínaje pondělím 19. ledna by v hale měly
začít již i standardní tréninky. V plánu je i slavnostní otevření haly, o jehož termínu
budete včas informováni všemi klubovými komunikačními kanály. Tak si držme
všichni palce, ať vše dobře dopadne podle plánu!

Mezinárodně
Máme dalšího člena ve významné funkci ESF
Helča Novotná, hráčka A týmu žen, členka širšího výběru ženské reprezentace
a máma dvou synů, budoucích nadějí Joudrs, má ještě jednu novou čerstvou
funkci. Stala se ředitelkou komunikace Evropské softballové federace (ESF). Je
tak po Lence Richterové, která má na starosti skorery a oficiální zápisy zápasů při
prestižních evropských turnajích, dalším členem našeho klubu v orgánech ESF.
Federace tímto způsobem ocenila Helčinu práci při propagaci softballu a jeho
vrcholných mezinárodních událostí. Při loňském ME žen pořádaném na Joudrs
Helča spolu se svým manželem (a členem našeho týmu mužů) Slávkem připravili
skvělé denní přehledy šampionátu prezentované na webu ME pod názvem
Dailies i další aktuality ze šampionátu, letos oba spravovali oficiální
facebookovský profil MS žen v Holandsku. ESF se po nadšených ohlasech na práci
naší dvojice rozhodla podporovat propagaci softballu dlouhodobě a zřídila pro
tuto činnost placenou funkci, do které obsadila právě Helču díky její výborně
odvedené práci. Moc gratulujeme!

A není škoda, že je Helča víc za
kamerou než před ní? 
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KLUB
Charita: Joudrsácký Ježíšek naděloval v dětském domově v Žatci
Vánoční čas byl vyvrcholením i aktivit ne zcela sportovních, ale o to víc společensky
prospěšných, které se v roce 2014 v klubu utěšeně rozjely a jsou známy jako projekt
„Joudrs pomáhá“. K „Akci J“ a 2 akcím pořádaným pro klienty Psychiatrické nemocnice
Bohnice (o všech Buletin informoval) jsme přidali ještě akce pro děti z „našeho“ dětského
domova v Žatci. Nejprve jsme je pozvali k nám na Joudrs a uspořádali pro ně rozmanité
víkendové aktivity. Nejdříve si v rámci sportovního softballového odpoledne samy
zatrénovaly, pak se staly hlučnou součástí našeho fanouškovského kotle při zápase našich
žáků a nakonec vděčnými posluchači pohádek, které jim ve ztemnělé tělocvičně předčítali
naši trenéři. Celá víkendová akce se totiž jmenovala Joudrs čte dětem. Během ní děvčátka
a kluci také ochutnali řadu dobrot, které jim připravili naši obětaví rodiče i trenéři. Již
během víkendu vznikl nápad zakoupit dětem vánoční dárky. Peníze na ně se vybraly díky
dražbě zorganizované děvčaty z A týmu žen na Společenském večeru, a tak byl stromeček
na vánoční besídce v dětském domově zavalen dárky Made in Joudrs a ještě dětem zbylo i
na příspěvek na hodiny plavání. Pohled na šťastná očka obdarovaných dětí v čase vánočním
našim šesti joudrsáckým vyslancům jistě z paměti nikdy nevymizí… Děkujeme Zdeňkovi
Machovi, který má v projektu „Joudrs pomáhá“ prsty, a díky samozřejmě všem, kteří se na
něm v roce 2014 podíleli. Klub je na vás velmi pyšný. A v roce 2015 jen houšť a větší kapky!
Tyhle aktivity nás posouvají mnohem výš, než jsou i ta nejlepší medailová umístění.

Zdeněk Mach, hlavní strůjce našich
dobročinných projektů, četl spolu
s dalšími trenéry dětem moc rád.

Tak to má o vánocích být: radost a dojetí
zavládlo pod stromečkem i v Žatci.

Joudrs slowpitchová liga: Rozjeli jsme II. ročník, a s větším počtem týmů
Úvodní ročník naší Joudrs slowpitchové ligy (JSL) splnil očekávání, kterým bylo umožnit
zahrát si tuto rekreační formu softballu rodičům našich členů a přátelům klubu a zapojit do
soutěže maximální počet účastníků, což se povedlo. Všichni si turnaje Ligy báječně užívali,
utužovali vztahy a předváděli solidní sportovní výkony, a tak celkové pořadí týmů v prvním
ročníku soutěže není až tak důležité, ale pro pořádek: celkovým vítězem se stal tým Royal
(kadeti), 2. skončili Růžoví (T-ball), 3. Fialoví (kadetky), 4. Černí (žáci), 5. Oranžoví (S.O.F.T.)
a 6. Tyrkysoví (Gymšpit). Do nového ročníku se soupisky týmů lehce promíchaly a obměnily
a potěšitelné je, že počet družstev narostl na 9: přibyly týmy Šedých (Grey Wolves),
Modrých (Spectrum Family) a Bílých (Karlínský gang). Nově se ředitelem JSL stal Richard
Pohl. Druhý ročník Ligy odstartoval v listopadu a první turnaj se odehrál ještě venku. I když
počasí nebylo příliš příznivé, všichni své zápasy zvládli. Následující druhé kolo se
uskutečnilo již pod střechou v nafukovacích halách LOB Slovan Bohnice 22. prosince, a tak
byla nálada především vánoční a uvolněná. Jak si týmy v obou kolech vedly a jaké je
průběžné pořadí Ligy, to můžete zjistit na klubovém webu v sekci Slowpitchová liga.

Jak vidno, Richard Pohl, nový šéf JSL,
dává slowpitchi maximální nasazení.

Týden sportu zdarma: Vánoční tréninky pro veřejnost na Joudrs již potřetí
Náš klub se již tradičně zapojuje do akce Magistrátu hlavního města Prahy „Týden sportu
zdarma“ a nejinak tomu bylo i v závěru roku, kdy jsme uspořádali ukázkové tréninky pro
širokou veřejnost, která si tak mohla přijít vyzkoušet softballové dovednosti. Tréninky se
uskutečnily 30. prosince v tělocvičnách ZŠ Dolákova pod vedením Jitka a Tondy
Chaloupkových. Sportuchtiví nadšenci, kteří vyměnili vánoční cukroví za softballové
vybavení, absolvovali nejen standardní trénink, chytání, házení a odpalování na všechny
možné způsoby, ale vyřádili se i při týmových hrách a skákání do „duchen“. Účast byla
solidní a všichni si předsilvestrovské sportování pochvalovali. Tak zase za rok na viděnou!

Zase jedno fajn softové odpoledne na Joudrs.

Silvestr: Dobroty, zábava, volba miss, rachejtle a andělíčci pro štěstí
Pár hodin před koncem starého roku se clubhouse zaplnil téměř do posledního místečka.
Sešli se zde Joudrsáci, aby, stejně jako loni, společně oslavili Silvestra. Opět se stoly
prohýbaly přinesenými dobrotami, všeobecné veselí nabíralo obrátky, volila se dokonce
i Miss a kvapem se blížící půlnoc signalizovaly nachystané láhve se šampusem a hromady
rachejtlí. Hlavním pyromanem byl letos Ondra Stroner, ale ani naše omladina nezůstávala
pozadu. Po novoročním přípitku věrné fanynky ozdobily všechny mety na obou hřištích
„andělíčkama“ do čerstvé sněhové nadílky, to aby se našich týmů v nadcházejícím roce
drželo sportovní štěstí. A jestli byla i nějaká předsevzetí? Určitě ano. A redakce Buletinu se
připojuje s přáním, aby ten nový rok byl pro Joudrs ještě úspěšnějším, než ten minulý.

Odpal stíhal odpal, lítalo to určitě až za plot.
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T ball
Zrušení turnaje nás nevzrušilo, uspořádali jsme si náhradní svůj

Šedá, oranžová, modrá, to je barva
T ballu, to je barva dobrá!

Úvodní halový turnaj zimní sezóny pro naše nejmenší hráčky a hráče na Krči byl
bohužel zrušen. Ale zklamání z toho, že si nezahrajeme, nedopustila Helča Novotná
a zorganizovala náš joudrsácký miniturnájek v Satalicích. A tak si v sobotu 13.12. naše
3 týmy (Orange, Navy a Grey) mohly změřit síly hned v několika vzájemných zápasech.
Každý tým jich za ten den odehrál 5, což bylo pro mnohé jeho členy dosti fyzicky
náročné, ale díky povzbuzování opravdu početného tábora fandících rodičů všichni
hráči dotáhli turnaj do zdárného konce. Nebylo snad až tak podstatné, který tým
si odnesl vavříny pro celkového vítěze (ale pro úplnost – týmy se na pomyslných
stupních vítězů seřadily podle abecedy, jen v opačném pořadí ). Bohatou odměnu
v podobě sladkostí i věcných cen, jejichž nepřeberné množství věnovali do turnaje
rodiče, si odnesli všichni naši malí a šikovní sportovci. A tím nejdůležitějším bylo, že
společně strávili báječnou T ballovou sobotu.

Projekt T ball do škol
T ballová školní liga Prahy 8 se rozrostla o novou kategorii, Bee ball
V úterý 9. prosince 2014 jsme ve spolupráci se ZŠ Žernosecká uspořádali v jejích
tělocvičnách historicky první Bee ballový školní turnaj Prahy 8. A hned úvodní klání
této věkové kategorie určené dětem z 1. - 2. tříd ZŠ a nejstarším ročníkům
mateřských škol zaznamenalo početně velmi silnou účast. Ve 2 základních skupinách
se do bojů s velkým nadšením pustilo 8 družstev z 5 základních škol Prahy 8. Domácí
ZŠ Žernosecká postavila do turnaje dokonce 4 týmy! Většina zúčastněných hráčů
a hráček navštěvuje školní kroužky sportovních her, kde se s tímto pálkovacím
sportem pro nejmenší seznamují. Turnaje se zúčastnily i děti ze všech 3 školních
kroužků založených přímo Joudrs a vedených naší trenérkou Kájou Gavendovou: ze
ZŠ Hovorčovická, ZŠ Glowackého a ZŠ Mazurská. A i když děti v kroužcích trénovaly
Bee ball teprve krátce, přesto byly během turnajových zápasů k vidění pěkné akce
i razantní odpaly. Za neobvykle velkého zájmu přihlížejících a zároveň vypomáhajících
rodičů se do finále probojovala ZŠ Dolákova a třetí tým domácích, který k velké
radosti fandících spolužáků nakonec vybojoval 1. místo. Bronzový stupínek pak
získalo družstvo ZŠ Glowackého. Současné dvě věkové kategorie T ballové školní ligy
Prahy 8, kterou již šestým rokem pořádá náš klub ve spolupráci s MČ Praha 8, se tak
úspěšně rozrostly o kategorii novou a věříme, že se dalšího turnaje v Bee ballu
zúčastní ještě více školních týmů.

T ball na ZŠ Žernosecká „jede“, především díky
nadšení paní učitelky Lucky Veselé. Poděkování
za obětavost se jí dostalo jak od všech hráčů
turnaje, tak i od rodičů a organizátorů.

Co nás čeká?
Leden – do haly konečně vlezem!
Ženy A: 16. - 18. 1. halový turnaj v Holandsku (výběr)
24. - 25. 1. výjezdní soustředění, Svoboda n. Úpou
Ženy B: 3. - 4. 1. soustředění na Joudrs
16. - 18. 1. halový turnaj v Holandsku (výběr)
Junioři: 17. - 18. 1. Joudrs Indoor Cup 17 M, hala Joudrs
30. 1. - 1. 2. výjezdní soustředění, hory
Kadetky:17. - 18. 1. soustředění na Joudrs
31. 1. - 1. 2. Joudrs Indoor Cup 16 W, hala Joudrs

Kadeti: 17. - 18. 1. Joudrs Indoor Cup 17 M, hala Joudrs
30. 1. - 1. 2. výjezdní soustředění, hory
Žákyně: 10. - 11. 1. soustředění na Joudrs
24. - 25. 1. Joudrs Indoor Cup 13 W, hala Joudrs
Žáci:
24. - 25. 1. soustředění na Joudrs
T ball: 17. 1. Joudrs Indoor Cup 10 Mix, hala Joudrs
S.O.F.T.: 19.1. schůzka členů, 19:00 v clubhouse na Joudrs

Chcete rozšířit řady S.O.F.T. – Sdružení Organizovaných Fanoušků Týmu a stát se členem privilegované
a uznávané součásti klubu? Přijďte v pondělí 19.1.2015 v 19:00 na schůzku S.O.F.T. do clubhousu!

