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Udělejte si radost k Jeţíšku oblečením z Joudrs
Klub se rozhodl udělat všem fanouškům, hráčkám a přátelům radost a dává jim
moţnost nadělit si k Jeţíšku slušivé oblečení se softballovou tématikou. Za příjemné
ceny jsou tak nyní k mání mikiny, trička či kšiltovky s tématikou PMEZ 2008
a letošního ME22. Kompletní nabídku naleznete v katalogu, který je přílohou tohoto
vydání buletinu. Stačí si jen vybrat příslušnou poloţku a zaslat svou objednávku paní
Jindře Štefkové na e-mailovou adresu: jindrastefkova@seznam.cz. Je samozřejmě
nutné do objednávky napsat název vybrané poloţky, poţadovanou velikost, barvu
a počet kusů. Objednané věci vám pak paní Jindra vydá oproti příslušné hotovosti ve
výdejních dnech na Joudrs. Akce bude probíhat zatím do Vánoc resp. do vyprodání
zásob. Počty oblečení jsou omezené, takţe neváhejte. Kdo dřív přijde, ten má o milý
vánoční dárek postaráno.

Nejen tohle tričko z ME22
stojí za to mít

A - tým

Cílem nové sezóny je setrvat na vítězné vlně

Klára „Šajny“ Patlichová
po roce opět v týmu

Áčko se po chvíli odpočinku chystá na novou sezónu a to pod stejným trenérským vedením.
Jako hlavní kouč povede tým za obhajobou titulu Matěj Bíţa, pomáhat mu budou Dagmar
"Šáda" Fuchsová, Petra "Dibla" Diblíková a Tomáš Kusý. Děvčata nastoupí do přípravy
v sestavě:
Téra Jakešová, Lenka "Jaklis" Jaklová, Petra "Pepa" Křiklánová, Anička Lemberková, Madla
Loudová, Dina "Dýně" Pfeiferová, Petra "Babeta" Pravečková, Eva Rendlová, Eva "Erik"
Rychtaříková, Aneta "Zvíře" Rynešová, Jana "Dţejna" Vacíková, Lucka "Zapp" Zappová
a Majka Zelenková. Mistrovský tým posílí díky svým loňským výkonům Denisa "Drnda"
Podzimková a po roční přestávce navrátivší se Klára "Šajny" Patlichová. Cíle logicky
nemůţou být niţší neţ loni, zkrátka vyhrát, co se dá. A pak budeme opět všichni "šajny hepi
pípl"...:)

B - tým

Obměněný tým se pokusí navázat na loňské skvělé výsledky
Béčko bude mít v příští sezóně lehce pozměněný, ale jistě opět kvalitní a široký kádr. Ten
rozšířila nadějná děvčata, která přišla z loňského Céčka, ale také staronové tváře. A to i v
realizačním týmu, kam se po roce vrátil Dan Tobola, jeden z otců - zakladatelů klubu. Hlavní
kouč Tomáš Kusý se svými asistenty Danem a Honzou Janyškou tak budou mít na soupisce
Lenku Richterovou, Ivču Janouškovou, Majdu Polmanovou, Áďu Mertovou, Karin Štefkovou,
Štěpánku "Papi" Frolíkovou, Lůcu Pospěchovou, Adélu "Plavce" Plavcovou, Míšu Skurčákovou,
Terku Venclovou, Verču Čermákovou, Lenku "Leníka" Barcalovou, Adélu "Adama" Koldovou,
Andreu "Andy" Lískovou, Gabču Lustigovou, Kamču Chrobokovou a Věrku Zedníkovou.
Hlavním cílem týmu je opět hrát play off a pokusit se zopakovat ten skvělý výsledek z loňska.
A jak známe Toma s Danem, budou se snaţit z děvčat vymačkat maximum.

Time Dana Toboly
trval rok

Zveme všechny hráčky, trenéry, ex-hráčky, rodiče, partnery, fanoušky a přátele klubu na tradiční
slavnostní společenský večer, který se uskuteční 11. prosince 2010 od 19:00 hod.
Tentokráte ve známé restauraci Na Vlachovce. Těšíme se na vás!

Kadetky

Posily v týmu i na trenérské lavičce
Tým kadetek se do nové sezóny rozrostl po všech stránkách. Jak o hráčky, které přešly
z týmu ţákyní (10), tak i o úplné nováčky.Takţe v tomto okamţiku je na soupisce na dvacet
hráček. Posílen byl i trenérský tým, nově se asistenty trenérky Evy Rendlové stali Lenka
Richterová z Béčka a Štěpán Souček, kterého jste mohli vídat coby rozhodčího na turnajích
i jako pomocníka při ME22. Přípravu na novou sezónu začala děvčata bez posezónní
přestávky a na Joudrs jiţ také absolvovala jedno víkendové soustředění, v prosinci je čeká
další včetně jednoho halového turnaje. Tréninky byly zpočátku vzhledem k novým
přírůstkům zaměřeny na konsolidaci týmu, nyní se děvčata věnují zdokonalování, nabírání
kondice a specializaci. Dobrým příslibem pro sezónu je slušný počet kečrů a zvláště
nadhazovaček, na jejichţ zlepšování dohlíţí právě Štěpán spolu s Tomášem Kusým.

Štěpán Souček
asistent trenérky kadetek

Žákyně

Dvojí premiéra ve Dvoře – nováčci v nových dresech sbírali zkušenosti

Pavlína „Pajky“ Menčíková
nová kapitánka týmu ţákyní

Na tradiční halovku jsme odjeli v dosud nevídaném počtu 20 hráček, většinu týmu tvořili čerství
nováčci. Aby si zahráli všichni, utvořili jsme 2 druţstva, která k zápasům nastupovala střídavě.
V nových oranţových dresech jsme se zaplněné hale snaţili po celý víkend ukázat, ţe i za pár
týdnů tréninku se dá leccos naučit. Konkurence 14 týmů byla opravdu silná, polovinu navíc tvořily
chlapecké týmy. Do turnaje jsme vkročili v pátečním pozdním večeru s velkým odhodláním, které
nás provázelo i všemi dalšími souboji. Bohuţel nadšení na zkušenosti soupeřů nestačilo a tak jsme
nakonec bojovali o to nebýt poslední. Závěrečný duel však stál za to: nasazení na obou stranách,
plná skandující hala, vypjatá atmosféra, drama aţ do poslední vteřiny, která rozhodla
o našem vydřeném, leč zaslouţeném vítězství. Radost z první výhry osladila nováčkům premiéru
a namotivovala je do dalších turnajů.

Co nás čeká?
Co
nás čeká?
Konec
roku – společenské události i tvrdá příprava na sezónu
11. prosince společenský večer klubu, od 19:00 v restauraci Na Vlachovce
22. prosince besídka

22. 12. 2010 - 2. 1. 2011
vánoční prázdniny!!

B - tým: 3. - 5. prosince soustředění na Joudrs
Kadetky: 4. - 5. prosince soustředění na Joudrs
19. prosince halový turnaj v Sedlčanech
Ţákyně: 11. prosince halový turnaj v T ballu na Krči
8. - 9. ledna 2011 halový turnaj na Krči

S. O. F. T. – Sdružení Organizovaných Fanoušků Týmu
Děkujeme všem členům Sdruţení, kteří v uplynulé sezóně přispěli svou pomocí při turnajích
organizovaných naším klubem, a které se tak i díky S.O.F.T. podařilo zrealizovat na vysoké
profesionální úrovni. Klub si vás dovoluje pozvat na tradiční besídku, která se
uskuteční 22.12.2010 (místo a čas budou upřesněny prostřednictvím mailu).
První schůzka členů S.O.F.T. v roce 2011 se uskuteční 28.1.2011 od 19.00 v restauraci
Na Verandě (Trousilova ul., Praha 8 - bývalé Sokolníky). Srdečně zveme i všechny nové
zájemce o členství ve Sdruţení. Na programu bude nejen projednávání termínové listiny
akcí nové sezóny, ale také prezentace aktivit, které klub připravil pouze pro členy S.O.F.T.

S. O. F. T. není jen o práci…

