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Aktualita

LISTOPAD

Pozvánka na Silvestrovskou oslavu na Joudrs
Společná oslava Silvestra a příchodu Nového roku proběhne na Joudrs ,jako tomu
bylo již několikrát a je velmi oblíbenou akcí. Zveme tedy všechny členy klubu,
rodiče, fanoušky a všechny, kdo se této akce chtějí zúčastnit, aby přišli 31.prosince
od 19 hodin do Clubhousu, užít si poslední den v roce 2016 a přivítat rok 2017. Letos
ve stylu Benátská noc. Chybět nebude hudba, tanec. Občerstvení bude tolik, kolik
ho připravíte a přinesete pro sebe a ostatní. Během oslav bude určitě nějaké to
překvapení a těšit se můžete rovněž na půlnoční rachejtle. Jelikož Clubhouse Joudrs
má omezenou kapacitu, prosím, piště své rezervace na mail joudrs@centrum.cz a
nebo sms tel: 774 134 985. Těšíme se, že dorazíte!

Klub
Společenský večer Joudrs v KD Ládví
Společenský večer proběhl opět v kulturáku na Ládví, v sobotu
26.listopadu, a to v čase od 18:00 hodin. Nabitý program
odstartoval od našich nejmenších a postupem přibývajících
hodin jsme se dostávali mezi starší a zkušenější hráče našeho
klubu. Týmy měly připravená různá vtipná videa, prezentace a
dokonce naši mladší t-balláčci měli secvičenou scénku, kterou
prezentovali před zraky přihlížejících v naplněném sále.
Největší aplaus, ale sklidil tým žáků, kteří měli natočené video
ve stylu spartakiády a byla to prostě POUPATA k sežrání. Jsem
si jist, že videa už jsou a nebo budou brzy ke shlédnutí na
sociálních sítích. Nechybělo samozřejmě poděkování
partnerům, funkcionářům, a všem členům realizačního týmu.
Proběhla i velmi oblíbená tombola, která byla letos velmi
bohatá. Velké dík patří všem, kteří se podíleli na organizaci celé
akce, velkou zásluhu měl Dan Tobola, který se jako již
poněkolikáté ujal organizace a moderování celého večera a
zajistil hudbu v podání výborně hrající skupiny TRAM69. Akce
se povedla opět skvěle, důkazem byli někteří jedinci
odcházející až v brzkých ranních hodinách.
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Pozvánka
Ukázkové tréninky pro veřejnost v rámci Týdne sportu zdarma

Již poněkolikáté se účastníme každoročního projektu pražského Magistrátu pod názvem Týden sportu zdarma, během
kterého si Pražané mohou v závěru roku bezplatně vyzkoušet řadu sportů a sportovišť. My jsme pro zájemce z řad veřejnosti
připravili čtyři 90 minutové ukázkové tréninky, které se uskuteční 27.12. od 15:00-16:30, 17:00-18:30
a 30.12. -15:00-16:30, 17:00-18:30.
Pod vedením našich trenérů si můžete vyzkoušet všechny softballové dovednosti, jako je chytání, házení či odpalování.
Softová výbava bude na místě zdarma k dispozici. K tréninku vám postačí sportovní oděv a obuv do haly.

Realizační tým klubu
Výjezdní zasedání členů realizačního týmu v Litoměřicích
Letošní výjezdní zasedání se uskutečnilo první listopadový víkend v Litoměřicích.
Program byl jako každý rok náročný, proto se začínalo již v pátek v pozdních
odpoledních hodinách po příjezdu. Realizační tým byl oslaben o některé trenéry,
neboť se účastnili školení trenérů ČSA na Joudrs, i tak účast více než 30 členů je
výborná. Začínalo se jako obvykle hodnocením uplynulé sezóny, seznámením se
sezonou novou, plány a vizemi do budoucna, strukturou klubu a trenérským
složením jednotlivých týmů, kterých má náš klub více než několik klubů
dohromady. Celý víkend byl vskutku náročný, ale předseda duchapřítomně volil
pravidelné pauzy, aby udržel pozornost všech přítomných. Zůstalo i trochu času
na procházku po Litoměřicích. Po večerech se stmeloval kolektiv při společných
aktivitách. V neděli se všichni dostatečně proškoleni jistě těšili na návrat a byli
připraveni na další sezónu.

My opravdu nejsme sekta :-))
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Kadeti mladší & Kadetky mladší
Žáci & Žákyně
Fun & play Joudrs mix tournament
V sobotu 19. listopadu byla volná hala, proto jsme se rozhodli, že toho využijeme a uspořádáme mini turnaj v duchu
fun & play. Hráčů a hráček byl úctyhodný počet 50, rozděleno do 5 týmů, dva starší týmy z řad kadetů ml. a kadetek
ml. jsme promíchali, hráli proti sobě. Žáky a žákyně jsme též promíchali mezi sebou a mohlo se začít hrát.
Turnaj se nesl v duchu coachballu, to znamená, že místo nadhazovače zaujal místo vždy jeden trenér, který svému
týmu nadhazoval sám. I když nešlo vůbec o umístění, všichni hráli na plno a celý turnaj si užili. Každý tým odehrál 3
zápasy a kromě nasbíraných zkušeností se ještě víc provázaly vztahy mezi chlapci a dívkami.

Little League Major
O mrazivém víkendu 3. – 4. 12. 2016 proběhly v Chomutově první dva hrací dny Little League kategorie
Major (ročníky 2004 – 2006), kterých se účastnilo celkem 36 z celkového počtu 41 přihlášených hráček.
Z řad Joudrs se v této sezóně účastní následujících 11 hráček:
Kája Beránková, Bára Capíková, Kája Domesová, Týna Horáčková, Amča Chaloupková, Áňa Chalupecká,
Nelča Janáčková, Áďa Katzová, Silva Krušinská, Maki Vlčková a Sára von Tsurikov.
Kdo bude mít zájem o informace z aktuálního ročníku LL, může vše sledovat na FB profilu
https://www.facebook.com/littleleagueprague2015/?fref=ts

Pozvánka
1° Christmas Joudrs Tournament 2016 v softballu U13 MIX
Ve dnech 28.-29.12 bude v naší nafukovací hale na Joudrs probíhat historicky první Vánoční turnaj. Turnaje se budou
účastnit hráči ze všech koutů naší republiky, jak slečny tak i mládenci do 13 let. Zúčastní se devět týmu s rozdělením
takovým, aby pokud možno nebyli v jednom týmů dva hráči z jednoho klubu, prostě mix & mix. Cílem tohoto turnaje nebude
skončit první, což předpokládám budou chtít všichni hráči/ky. Věřím, že se nám společnými silami podaří vytvořit jednu
velkou softballovou rodinu.

Co nás čeká?
Prosinec - pokračuje zimní příprava a víkendová soustředění
3.12.
- Joudrs Indoor Cup 10 MIX
4.12.
- Joudrs slowpitch liga 2.kolo
27.12.
- Týden sportu zdarma 15:00-16:30, 17:00-18:30
28.-29.12. - 1° Christmas Joudrs Tournament 2016 v softballu U13 MIX
30.12.

- Týden sportu zdarma 15:00-16:30, 17:00-18:30

31.12.

- 4. Silvestrovskou párty na Joudrs od 19:00 ve stylu Benátská noc

