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Přijďte oslavit Silvestra na Joudrs
Letošní rok je v našem klubu ve znamení zavádění nových tradic: po slavnostním
otevírání sezóny, zřízení Síně slávy a zaloţení slowpitchové ligy je tady další novinka,
společná oslava Silvestra a přivítání Nového roku. Vše proběhne v našem novém
clubhouse od 19:00 a kromě všeobecného veselí, zábavy a tance je v plánu
popůlnoční slowpitchový zápas. Pro ty, kteří se jej nebudou moci zúčastnit, by vše
měla zprostředkovat naše nová webová kamera:). Občerstvení si můţete přinést buď
vlastní, nebo si vybrat ze 4 variant nabídky bufetu. Nejobsáhlejší IV. varianta menu
zahrnuje vstupné + guláš + 200 gr. tatarák se 6 topinkami a pořídíte ji za pouhých
200,- Kč. Pokud se chcete joudrsáckého Silvestra zúčastnit, kontaktujte prosím Frantu
Šťasenku, tel. 603 473 278, nebo na e-mail: max.stasenka@centrum.cz. Kapacita je
omezená, takţe kdo se nahlásí dřív, ten slaví…

Generálka na silvestrovskou joudrsáckou
půlnoc proběhla úspěšně. Máme se nač těšit!

Společenský večer se i ve stísněnějších podmínkách opět vydařil

Poděkování partnerům a významným osobnostem…
Na úvod nás sice zaskočilo nečekané sníţení kapacity sálu ze strany hotelu, ale protoţe dobrých lidí se
vejde všude hodně, tak jsme tuto nástrahu zvládli a byli si tak alespoň mnohem blíţ. Těch asi 300 hostů se
výborně bavilo od začátku aţ do pozdního konce. Příště uţ nás bude na celou halu, pane místostarosto .

Místostarosta MČ Praha 8
Michal Švarc nám slíbil halu!

Věra a Jiří Jakešovi

Ing. Máša z LaMaOperations

paní Míša Rychlá z Tutto Bene po p.Svobodovi (vlevo) se jmenuje areál

… ale také scénky týmů a především skvělá zábava!

A další nová tradice nazvaná
„Významný přítel klubu“. Prvními
drţiteli tohoto titulu se stali: (zleva)
Pavel Kalčev, Ondřej Svoboda, Jiří
Jakeš, Věra Jakešová a František
Šťasenka. Gratulujeme!

POZOR! Otevření krámku s klubovým oblečením a softbalovým vybavením v clubhouse je tady!
Do Vánoc zatím zkušebně 3x v těchto dnech: 11., 12. a 17. prosince vždy v čase 17:00 – 20:30.
V novém roce už bude otevřeno v pravidelném režimu. Info najdete v dalším čísle Buletinu.

Joudrs Indoor Cup 13 MIX

Ţáci a ţákyně sbírali především zkušenosti
Prvního ze tří zimních domácích turnajů se v konkurenci desítky celků zúčastnila hned
trojice našich týmů: čistě ţákyňský a dva celky ţáků doplněné o děvčata. Turnaj
především ukázal jasnou převahu silově i technicky vyzrálejších tradičních týmů
z chlapeckých nejvyšších lig, Klackařů z Kostelce n.O. a Áčka Hrochů z Havl.Brodu. Oba
týmy s přehledem vyhrály své skupiny. Z našich se do bojů o medaile podařilo probít jen
děvčatům. I kdyţ pak naši ţáci bojovali jen o spodní příčky, dávali do zápasů maximum
a zvláště prohra Áčka s Kotlářkou v poslední vteřině hodně mrzela. Naše chlapecké
týmy se utkaly ve vzájemném souboji o konečné 9. místo, které ukořistilo Béčko.
Děvčata bohuţel nezvládla svůj duel s Ostravou o postup do semifinále, ale ve svém
závěrečném vystoupení jiţ podruhé zdolala Béčko Hrochů a obsadila celkové 5. místo.

Kluci zprava, kluci zleva, holky byly zkrátka
ve velkém tlaku…

Joudrs Indoor Cup 10 MIX

T ball se uvedl pěknými výkony a vybojoval bronzový pohár

Jede jede mašinka… a má uţ přes 30 vagónků!

Svou halovou sezónu začali domácím prvním Joudrs Cupem i hráči a hráčky do 10 let.
V hale LOB se sešlo 6 týmů z celé republiky, naše barvy reprezentovaly 2 druţstva, ve
kterých byli spravedlivě promícháni zkušenější borci s nováčky. Tomu odpovídaly
i názvy našich celků: Joudrs A a Joudrs 1. Oba naši zástupci si vedli ve skupinách
výborně, kaţdý vyhrál tu svou. Bohuţel v utkáních o postup do finále oba naše týmy se
svými soupeři svorně prohrály a tak se utkaly o konečné 3. místo ve vzájemném
souboji. Po urputném boji se z těsného vítězství 15:13 radovalo Áčko, ale ani naše
Jedničky nemusí smutnit. Jim i všem ostatním zúčastněným týmům aplaudovalo velmi
početné publikum z řad rodičů a příznivců, kteří ohodnotili na úvod nové sezóny velmi
slušné výkony nejmladších softballistů. Uţ teď se můţeme těšit na jejich další turnaj!

Co nás čeká?

Prosinec – příchod Nového roku oslavíme na Joudrs
B - tým: 14. - 15. 12. soustředění na Joudrs
Kadeti: 14. - 15. 12. Joudrs Indoor Cup 16 MIX, hala LOB
20. 12. Páteční praţská liga kţ, hala LOB
Kadetky: 14. - 15. 12. Joudrs Indoor Cup 16 MIX, hala LOB
20. 12. Páteční praţská liga k, hala LOB
KJCM: 21. - 22. 12. soustředění na Joudrs

Žáci:

7. - 8. 12. soustředění na Joudrs
13. 12. Páteční praţská liga ţţ, hala LOB
20. 12. Páteční praţská liga kţ, hala LOB

Žákyně: 7. - 8. 12. soustředění na Joudrs
13. 12. Páteční praţská liga ţţ, hala LOB

T - ball: 6. 12. Páteční praţská liga tb, hala LOB
14. 12. soustředění na Joudrs
Všichni: 21. 12. III. kolo Joudrs slowpitchové ligy, haly LOB (16:00 – 19:00)
31. 12. Silvestr na Joudrs, od 19:00 v clubhouse

Sportování pro nejmenší - Micro tým
Ve čtvrtek 5.12.2013 proběhne v tělocvičně na Joudrs tradiční Mikulášská
I letos, stejně jako v předchozích letech, uspořádáme pro naše nejmenší členy z krouţku
Sportování pro nejmenší - Micro tým tradiční Mikulášskou. Děti budou opět plnit na
připravených stanovištích sportovní úkoly, za coţ získají razítka do svých soutěţních kartiček.
Ty na závěr vymění za sladkou odměnu, kterou jim předá samotný Mikuláš se svým
doprovodem. Akce proběhne ve čtvrtek 5.12.2013 následovně: od 15:30 do 17:00 pro
nejmladší děti věkové kategorie 3-5 let, od 17:00 do 18:30 pro starší děti 6-9 let. V tento den
nebude běţné cvičení, na Mikulášskou se však mohly přihlásit všechny děti z našeho Micro
týmu bez ohledu na to, v jaký den chodí cvičit. A zván je samozřejmě i rodičovský doprovod!

Pohádková trojice uţ se moc těší:)

