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PROSINEC
PF 2017
Přejeme všem hráčkám, hráčům, trenérům,
funkcionářům, rodičům a rodinným příslušníků,
partnerům, fanouškům a přátelům klubu mnoho
osobních i profesních úspěchů, pěkných
softballových zážitků a především pevné zdraví v
novém roce 2017.

Ukázkové tréninky pro veřejnost v rámci Týdne sportu zdarma
Již poněkolikáté jsme se zúčastnili každoročního projektu pražského
Magistrátu pod názvem Týden sportu zdarma, během kterého si Pražané
mohli v závěru roku bezplatně vyzkoušet řadu sportů a sportovišť.
Pod vedením našich trenérů si sportovci, kteří dorazili mohli vyzkoušet házení,
chytaní míče do rukavice, odpalování jak ze stativu tak hlavně pálení míčů z
nadhazovacího stroje, což pro některé byl ze začátku trochu oříšek, ale nebyl
nikdo kdo by se nakonec neprosadil. Bohužel, sportovců nedorazilo takový
počet, jaký jsme očekávali, tak jsme si nemohli dát zápas, ale i tak si myslím, že
ti co dorazili si trénink plně užili.

T - BALL
Na adventní turnaj jsme rozdělili našich účastnících se 52 hráčů do 4 týmů tak, aby v každém byli zastoupeni podobnou mírou zkušení mazáci,
kteří hrají už svou několikátou sezonu a orientují se v herních sitaucích, stejně tak jako naši čerství nováčci. Ti měli ve většině případů poprvé
možnost si vyzkoušet, jaké to je postavit se do pole softballového hřiště a před zraky rodičů a dalších fanoušků využít svou těchnickou přípravu.
"Mazáci" se svých méně zkušených spoluhráčů ujali s až láskyplnou péčí, takže my trenéři jsme pak měli o dost snazší práci a mohli jsme se
věnovat jiné činnosti - dojímání se nejen nad hráčským pokrokem našich svěřenců, ale především týmovým duchem, který se prolínal všemi
našimi barvami. Tomu pomohlo promíchání tréninkových skupin, takže hráči, kteří se jindy na trénincích nepotkávají (případně pouze v
pátečních dobrovolných termínech), měli možnost se lépe poznat. Zároveň byl znát velký pocit sounáležitosti, když si naše Joudrs týmy
vzájemně fandily.
Vzhledem k účelu turnaje nás konkrétní výsledky samotných zápasů
nijak zvlášť netrápily - po patnáctizápasovém celodenním maratonu V
konečné bilanci dívky ze západních Čech nenašly přemožitele a
jednoznačně obsadily první místo, mladé naděje z Chomutova se v
tabulce zařadily naopak na poslední příčku, čímž ohraničly naše týmy
Orange, Navy, Grey a Royal. Všichni účastníci si z rukou pořadatele
převzali malý (před)mikulášský balíček a nezapomněli ani na společnou
fotku (které se už Merklín nemohl zúčsatnit kvůli dlouhé cestě a pozdní
hodině posledních zápasů).
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1° Christmas Joudrs Tournament 2016
Ve dnech 28.12. – 29.12.2016 dostali hráči softballu v kategorii U13 lehce opožděný vánoční dárek v podobě (zatím) netradičního vánočního turnaje. Ten proběhl v nafukovací
hale a v tělocvičnách SK Joudrs Praha. Již předem můžeme prozradit, že se tento nápad setkal s velkým ohlasem a následně i kladnou odezvou jak zúčastněných hráček a
hráčů, tak trenérů a dobrovolníků.
Cílem celého turnaje bylo užít si dva dny plné softballu, zasportovat si i v netradičních disciplínách jako je přehazovaná či tanec a hlavně navázat přátelství napříč mezi hráči
jednotlivých klubů. Na turnaj se přihlásilo 100 hráčů z celkem 10 týmů naší republiky. Nakonec jich sice díky nemocem 16 nedorazilo, ale i tak se podařilo pečlivě poskládat
plánovaných 9 týmů tak, aby se v jednotlivých týmech sešli hráči různých věkových kategorií a hlavně z různých klubů. Zároveň byla snaha týmy také “genderově” vyvážit,
protože víme, že kluci i holky předvádí nejlepší výkony, pokud je smísíme dohromady. Každý tým dostal svého patrona, který ho provázel po celé 2 dny. Jinak bylo ale vše v
režii hráčů. Takže si sestavovali soupisky a také si své zápasy koučovali.
Prvním úkolem bylo pojemnovat si své týmy, které byly doposud rozděleny dle nádherných barených triček s logem turnaje. Už zde se projevila velká kreativita a mohli jsme
tak na hřišti potkat: All Stars, Khaki tým, Vinaře, Brambory, Fakany, Pomeranče, Červené trpaslíky, Nebeské Anděly a především Nivové Klobásy.
Samotné zápasy se hrály formou kaučbolu a byly rozděleny do základních (1. den) a pozákladních (2. den) skupin tak, aby na sebe narazili vždy co nejvyrovnanější soupeři. K
vidění byly jak krásné hity, tak i úžasné zákroky v poli a v nejednom zápase i double play. Jen homerun, který byl vyhlášen za odpal do provizorního skládku materiálu ještě na
svého pokořitele čeká. Pěknou atmosféru pomáhali povzbuzováním vytvořili diváci, kteří tak přispěli svým dílem ke zmiňovaným výkonům.
Doplňkovou soutěží, která však měla svou vysokou prestiž, se stala přehazovaná. Tu hostila malá tělocvična. I zde byly vidět úžasné sportovní výkony a nejeden z týmů
předvedl i velmi kreativní rozehrávky.
Malá tělocvična se pak stala dějištěm také večerní Super Mega Disco párty pod vedením DJky a taneční mistrině Ádi Chaloupkové. I zde se nám hráči (zvláště po sugestivní
výzvě Pavla Kalčeva) vybičovali k nadstandardním výkonům a hráčky si tak nemohly stěžovat na nedostatek pohybu a tanečníků. Po této významné kulturně-společenské
události se všichni přemístili do velké tělocvičny, která se tak proměnila na největší spací plochu v dějinách areálu.
Na konci turnaje pak proběhlo vyhlášení nejlepších a nejsympatičtějších hráčů. Protože to byly naprosto všichni, tak se volilo losem a 3 šťastlivci si odnesli krásné ceny, které
do turnaje poskytla společnost Play-Ball. Dále došlo k vyhlášení týmů, kdy se svorně všechny týmy umístili na krásném 9. místě. Závěrem došlo k poděkování všem
dobrovolníkům a také otcům a patronům turnaje Tomášovi Janglovi a Pavlu Kalčevovi. Všichni si tak z turnaje kromě krásných vzpomínek a triček odnesli také pamětní medaili.
Závěrem pak došlo k hromadnému focení a po vřelém loučení, při kterém sem tam ukápla i slza, se všichni rozjeli zpět k domovům.
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem, kteří se turnaje zúčastnili (hráčky a hráči, dobrobvolníci, rodiče, trenéři, diváci,…). Pevně věříme, že jste si turnaj užili a těšíme se již
na další ročník.
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KLUB
Silvestra jsme společně oslavili v clubhousu již počtvrté
Již po čtvrté se slavil silvestr a vítal nový rok 2017 na Joudrs,
tentokrát ve stylu Benátské noci. Téměř všichni dorazili na obličeji s
nějakou "maskou", aby splnili styl večera. V průběhu oslav si
postupně střídali u karaoke, který byl velkým hitem pro všechny.
Nechyběli ani nějaké ty deskové hry. Po vysilujícím "zpěvu" a tanci
přišly vhod dobroty, kterých nebylo zrovna málo. Bujaré oslavy
doplnil taktéž ohňostroj, škoda jen, že kvůli mlze nebylo vidět na
Prahu, kde rachejtle lítali jako o život. Snad každý ve své mysli měl
nějaké to novoroční předsevzetí, které by chtěl v následujícím roce
splnit. Budeme všichni držet palce, aby se nu to podařilo.
Krásný a sportovními výkony vydařený nový rok 2017.
Silvestr na Joudrs ve stylu Benátská Noc

Little League Major
Každý z týmů odehrál 2 zápasy. Po svátcích se hráčky rozjížděly sice trochu pozvolněji, ale brzy se
zahřály a chomutovská hala mohla opět vidět kvalitní výkony. Nakonec se všechny tři týmy rozešly
smírně s jednou prohrou a jednou výhrou.
Motivací pro všechny určitě bylo, že zápasy odházel člen softballové síně slávy a velikán českého
softballu Lubomír Vrbenský, kterému tímto moc děkujeme.
Věříme, že si hráčky poslední prázdninový den se softballem užily a po svátcích se opět pořádně
protáhly.
Kdo bude mít zájem o informace z aktuálního ročníku LL, může vše sledovat na FB profilu
https://www.facebook.com/littleleagueprague2015/?fref=ts

Co nás čeká?
Leden - pokračuje zimní příprava, víkendová soustředění a halové turnaje
7.-8.1.
14.-15.1.
28.-29.1.

- JOUDRS INDOOR CUP 16 WOMEN
- JOUDRS INDOOR CUP 13 WOMEN
- JOUDRS INDOOR CUP 13 MEN

