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Firmě Svoboda patří naše velké DÍKY, DÍKY, DÍKY
Jiţ druhý měsíc potkává náhodný návštěvník našeho areálu na hřišti A
buldozery, nakladače, nákladní auta a pracanty s lopatami. Ne, nebojte se,
pozemek nekoupil chtivý developer a nestaví zde další "nezbytný" panelák.
To Firma Svoboda rekonstruuje vnitřní pole. Kvalitnější drenáţ
a lepší podloţí pomohou s rychlejším vysoušením infieldu, jemnější antuku
pak ocení především hráčky. To se to bude slajdovat, jako do peřin! Ruku
k dílu v rámci podzimních brigád přiloţily i hráčky všech týmů od kadetek
počínaje. Nejvíc práce ale odvedl pan Svoboda a jeho firma. Dílo za několik
set tisíc korun je jeho dalším sponzorským příspěvkem klubu, který by tuhle
nákladnou záleţitost sám financovat nezvládl. Bez sponzorů se zkrátka
neobejdeme. Kéţ by jich bylo stále víc.

Už teď se těšíme, až si ve Svoboda parku na
novém Áčku zahrajeme!

4 POSTŘEHY ZE SPOLEČENSKÉHO VEČERA

V duu se to lépe táhne…

Tak se nám ten společenský
večer vydařil, co říkáš?

...řekli si nejspíše organizátoři letošního společenského večera
a poprvé jej uspořádali ve stejnojmenném hotelu na Proseku. Duo
konferenciérek tak mohlo v krásném a prostorném kongresovém sále
přivítat na 150 členů a přátel klubu, rodičů i hostů. Další dvojice, Babet
a Jindra, nás pak informovala o dvou nově vzniklých krouţcích našich
nejmenších členů, které vedou. Podařená dvojka zástupců vedení klubu
pak poděkovala za přízeň sponzorům a partnerům klubu, vyzdvihla práci
členů S.O.F.T. a malými pozornostmi odměnila trenéry a funkcionáře
klubu. K tomu jsme poslouchali příjemné duety kapely Domino, někteří
s dvojkou vína v ruce, a uţívali si pohodového slavnostního večera.
A snad nebylo příliš těch, co pak cestou domů viděli dvojmo...

Docela jo! A loňskou sezónu
jsme tak uţ opravdu zabalili…

Zaslouţí si Oskara za kostýmy i výpravu
Oba naše ţenské týmy se pro své scénky přioděly zcela odlišně. Mátoţným
pohybům oţivlých mrtvol odpovídal také jejich oděv a děvčata z Béčka se na
svých maskách dosyta vyřádila. U některých neznalý divák dokonce musel
hádat, kdo se pod nimi skrývá. Zvlášť trio sester v obvazovém triku nedávalo
vůbec jasnou odpověď na otázku who is who. Pochvalu zaslouţí i přesně
secvičené pohybové sestavy, pamětníci je od originálu téměř nerozeznali.
Škoda jen, ţe je nedoplnil některý z koučů coby zpívající vlkodlak. To děvčata
z Áčka předvedla, ţe by se neztratila ani ve světě extravagantní módy. Jejich
módní přehlídka hýřila kreativitou, invencí, vtipem a neotřelostí. Oči divákům
přecházely z ladnosti pohybů modelek a nejeden znalec světových mol jen
v úţasu zvolal: Gucci, Armani, Versace, kam se na ně hrabete!

Ale během roku to snad ţádný thriller nebyl.
Nebo jo?

Děkujeme všem, kteří přispěli k organizaci a hladkému průběhu společenského večera 2011.
Děkujeme i všem hráčkám, které jej zpestřily svými vystoupeními. Byl to opět krásný zážitek.

Tak to byla opravdu super šOU!
zorganizovali
skvěle
To, co předvedly kadetky vedené trenérkou Léňou, patřilo podle většiny
přihlíţejících k vrcholu společenského večera. Za choreografii i nápad by
se nemusel stydět ani profesionál a programoví tvůrci nováckých estrád
by jistě zbledli závistí. Do ztemnělého sálu svítily jen fosforeskující
symboly a masky namalované na tvářích děvčat doplněné odrazkami na
temných úborech a umně tak podtrhovaly taneční kreace s podmanivým
rytmem. Nadšený potlesk publika doprovázel závěrečný nápis na
pozadích: JOUDRS (a my všichni v duchu mohli dodat: oléé).
Pohřešuje se doktor J.S.!
(DR.J.S. byl tou dobou spatřen u baru…)

Klub ti děkuje!

Černobílý Majkl by z nás měl určitě velkou radost!

uslyšela na závěr svého vystoupení z úst předsedy klubu Toma kaţdá
ţákyně a zároveň od něj obdrţela milou malou pozornost. Ještě před tím
děvčata tancem symbolicky ztvárnila hlavní atributy svého týmu v uplynulé
sezóně: ţe se na úspěchu týmu podílely všechny hráčky a bez podpory
fanklubu by to nešlo, ţe drţí všechny pospolu a táhnou za jeden provaz a ţe
vţdy rády a kamarádsky přijmou mezi sebe všechny nováčky a dají jim
náleţitý prostor k realizaci. A ještě před tím děvčata vytvořila nadlouho
naposledy společnou fotku se spoluhráčkami přecházejícími do kadetek,
a zvěčnila se i se svým trenérem, kterého dojala nečekaným dárkem. A tomu
všemu přihlíţelo mnoho rodičů, kteří je odměnili zaslouţeným aplausem.

Co nás čeká?
Co
nás čeká?
Prosinec
– začalo období halovek
A - tým: stále odpočíváme po náročné sezóně
B - tým: 10. - 11. prosince soustředění na Joudrs
Kadetky: 3. - 4. prosince soustředění na Joudrs
9. prosince halový miniturnaj v nafukovací tenisové hale, Podhájská pole
17. prosince soustředění na Joudrs
18. prosince soustředění na Joudrs, nebo halový turnaj v Sedlčanech
Ţákyně: 3. prosince halový turnaj Krč
16. prosince halový miniturnaj v nafukovací tenisové hale, Podhájská pole
Mikráci: 1. prosince od 15:30 Mikulášská olympiáda na Joudrs
22. prosince – Vánoční besídka (místo a čas bude upřesněno v pozvánce)

Mikráci

Rozrostli jsme se o 2 týmy předškolních dětí
Od letošního září se můţeme pochlubit další skvělou aktivitou, krouţkem "Sportování
pro nejmenší". Ten funguje hned ve dvou kategoriích: Mini-Micro pro sportovce do 5ti
let a Micro pro děti ve věku 5 - 7 let. Pod vedením Petry "Babety" Pravečkové z Áčka
a Jindry Štefkové z S. O. F. T. se mrňata věnují především kolektivním hrám, pronikají
do tajů atletické přípravy a zdokonalují se v obratnosti. O členství je velký zájem a
krouţek se utěšeně rozrůstá. Díky němu tak máme více neţ 45 nových členů, a to jak
holčiček, tak i kluků. Ţe by základ budoucí chlapecké softballové větve klubu?

A zveme všechny Mikráky na
Mikulášskou olympiádu!

