Prosinec 2010
Vše nejlepší v novém roce!

Všem hráčkám, trenérům, rodičům,
partnerům, ex-hráčkám a ex-hráčům,
přátelům a fanouškům klubu přejeme
do nového roku jen to nejlepší.
Ať se nám všem daří minimálně stejně
dobře jako v roce minulém!

Společenský večer

Zhodnocení sezóny zahřálo u srdce

Tak úţasně moderovat tombolu jako
Tom by nedokázal ani Leoš Mareš

Od dob Pepy Zímy jistě nezaţila Vlachovka takový nával hostů, jako byl na slavnostní akci
klubu v závěru roku. Pomalu si nebylo kam sednout, vrchní nestíhali čepovat, ale to
neubralo nic na skvělé atmosféře, která zde panovala. Na úvod předseda klubu Tomáš
Kusý poděkoval všem partnerům za podporu, rodičům a přátelům klubu za pomoc při
turnajích a hráčkám a trenérům za jejich skvěle odvedenou práci. Ve svém hodnocení
sezóny právem nešetřil superlativy, byla totiţ opravdu super: tři zlaté medaile
v hlavních ţenských soutěţích, výborně zvládnutá organizace ME 22 a zlato z něj pro
děvčata z Joudrs v řadách české reprezentace, bezchybně fungující S.O.F.T., dobře rozjetý
projekt T ball do škol a z něj nečekané mnoţství nových hráček ... takţe se podařilo vše, na
co jsme sáhli. Tak ať nám to vydrţí i v roce 2011! Joudrs olé ☺

Společenský večer

Kdo nedorazil, o hodně přišel
Oslava závěru sezóny je především zábavou pro všechny zúčastněné a příleţitostí
sejít se a probrat vše důleţité. O kulturní záţitek se jiţ tradičně postaraly svými
výstupy jednotlivé týmy počínajíc těmi nejmladšími. I kdyţ se některým ţákyňkám
třásly z premiéry před početným publikem trémou nohy, sklidily za svá taneční
vystoupení bouřlivý potlesk. Nejinak byly za svůj suverénní taneční výkon
odměněny i kadetky vystupující spolu se svými trenéry. Především růţovoučký Ken
vzbudil zaslouţenou pozornost. To děvčata z Béčka si připravila vskutku
uměleckou filmovou skeč, kde zvláště herci v rolích Toma s Křivinem by si
zaslouţili minimálně nominaci na Oscara. Zlatý hřeb večera však obstaralo Áčko
se svými odváţnými kostýmy, vyznamenání za statečnost si pomyslně připnul za
svou kreaci i jeho trenér Matěj Bíţa. Inu, byl to vskutku povedený večírek.

Hvězdy večera: Matěj a jeho parta

Velmi děkujeme panu Venclovi, tatínkovi Terky Venclové z B – týmu,
za finanční dar našemu klubu.

Kadetky

Za sedlčanským Pepou bez trenéra
O zlaté neděli se kadetky zúčastnily halovky v Sedlčanech. Tým musel odjet bez
jednoho z trenérů, který nezareagoval na budíček. To děvčata vstávání zvládla
a s vervou se vrhla do bojů. V prvním utkání porazila chlapecký tým domácích.
V dalším zápase však nestačila na rychlé Šípy z Ostravy a v následném utkání
s domácími dívkami jim vítězství uniklo jen o jediný bod. V závěrečném souboji
s Merklínem šlo, ostatně stejně jako v celém turnaji, především o sehrávání týmu
a maximální zapojení nováčků, coţ se podařilo. Navíc byly k vidění po celý den
pěkné zákroky našich děvčat, takţe konečné 6. místo nikoho nermoutilo. Domů jsme
odjeli s dobrým pocitem ze hry a taškou místní speciality, hermelínového Pepy.

Poznáte, který trenér do Sedlčan
nedorazil?

Žákyně

Klukům jsme byli rovnocenným soupeřem

Terka Šmejkalová válela na
turnaji i na společenském
večeru

V den společenského večera stihly naše nejmladší odehrát ještě T ballový turnaj hráčů do 10ti
let na Krči. Srdnatě se postavily vesměs chlapeckým týmům a předvedly jim, ţe i děvčata umí
bojovat. Všechna naše utkání ve skupině byla velmi vyrovnaná a nechybělo mnoho, abychom
se poprali o medaile. V úvodním souboji se SaBaTem jsme se ještě trochu hledali a zvykali si na
menší baseballový míč a na soupeře v závěru nestačili. To v dalším zápase s Louny jsme měli
od začátku navrch, ale nakonec jej prohráli v prodlouţení, do kterého nám bohuţel trochu
"pomohli" rozhodčí. Naopak proti Liberci jsme celou dobu dotahovali a i přes veškerou snahu se
nám v dohrávce nepodařilo dát ty tři bodíky potřebné k vítězství a o bod jsme podlehli. Poslední
jsme však neskončili, v závěrečném zápase jsme vyškolili Kladno a odjíţděli nejen s dortem, ale
i s pocitem dobře odvedené práce.

Co nás čeká?
Co
nás čeká?
Leden
– halovky a soustředění

Na tradiční běţky se
po návratu z Ameriky jistě
těší i Iva Janoušková

A - tým: 14. - 16. ledna halový turnaj v Holandsku
B - tým:

8. - 9. ledna soustředění na běţkách
28. - 30. ledna soustředění na Joudrs

Kadetky: 14. - 16. ledna halový turnaj v Trutnově
29. - 30. ledna soustředění na Joudrs
Ţákyně:

8. - 9. ledna halový turnaj na Krči
29. - 30. ledna soustředění na Joudrs

S. O. F. T. – Sdružení Organizovaných Fanoušků Týmu

Zveme do našich řad další pomocníky
Noví zájemci o členství ve Sdruţení mohou svou vyplněnou přihlášku (je ke staţení na
www.joudrs.cz v sekci S. O. F. T.) předat či poslat mailem do 10. ledna Petru Pospěchovi na
e-mail: petr.pospech@email.cz. Nebo ji můţete přinést na první letošní schůzku členů
S. O. F. T., která se uskuteční 28.1.2011 od 19.00 v restauraci Na Verandě (Trousilova ul., Praha 8
- bývalé Sokolníky). Na programu bude projednávání nejen termínové listiny akcí nové sezóny, ale
také společenských aktivit určených výhradně pro členy Sdruţení. Srdečně Vás zveme!

