
 

 
 

 

 

 

  

Prosinec 2011 

 

Moc děkujeme panu Venclovi, tatínkovi Terky z B - týmu, za finanční dar našemu klubu. 

 

V Londýně tak skvělou 

atmosféru určitě mít nebudou! 

Titul skokan roku obdrţel předseda Tom za 
předskokana u slalomu a záskok na postu 

čestného předsedy OH.  

 

 … ale i organizátory 

Za tu skvěle připravenou akci zaslouţí v první řadě poděkování především 

Petra Babeta Pravečková a Jindra Štefková. Babeta za roli organizátorky  

a moderátorky večera navozující neformální a báječnou atmosféru. Jindra za 

všechny "zákulisní" přípravy, obstarání potřebných rekvizit a komunikaci  

s pohádkovou trojicí. V druhé řadě je potřeba poděkovat právě Mikuláši a 

Andělu Štefkovým jakoţ i čertovi, který bezezbytku splnil svou úlohu a všechny 

potenciální zlobivce vyděsil aţ k slzám. V třetí řadě pak díky patří hráčkám, 

které si v době své hráčské "dovolené" udělaly čas a spolu s dalšími ochotníky 

z řad trenérů a přátel klubu obsluhovaly jednotlivá stanoviště s disciplínami jako 

např. skákání v pytlích, opičí dráha, skok z místa do dálky, slalom, hod míčkem 

či plazení. Ve čtvrté řadě poděkujme předsedovi za jeho bravurně zvládnuté 

úlohy. A v neposlední řadě pak v mnoha řadách stojícím a fandícím rodičům. 

Mikulášská olympiáda 

Potěšila nejen naše nejmenší členy… 

Olympiádu se vším všudy zaţili členové našich Micro týmů. Začala nástupem devíti 

druţstev v čele s jejich vlajkonoši a k vidění byly vlaječky reprezentace zemí ještěrek, 

kapříků, kachniček a dalších tradičních účastníků klání pod pěti kruhy. Následovalo 

vztyčení olympijské vlajky a slib sportovců. Jen pochodeň zůstala raději nezaţehnuta.  

A pak uţ mohlo následovat sportování na devíti stanovištích. Uţili si je všichni včetně 

mnoha zástupců doprovodných rodičovských týmů. A vyhrálo všech 45 malých 

olympioniků. Alespoň tak to vyhodnotil Mikuláš se svým pohádkovým doprovodem, 

který na závěr olympiády mezi její účastníky zavítal. A podělil je sladkou odměnou za 

jejich snahu a předvedené výkony - rovným dílem, protoţe i svatí ctí olympijskou 

myšlenku, ţe není důleţité vyhrát. A všichni se mohli spokojeně rozejít domů a zazvonil 

zvonec a olympiády byl konec. Naštěstí další bude ne za čtyři, ale uţ za jeden rok! 

 

 

 



  

 

 

 

 

Od února otvíráme další věkovou kategorii pro děti od 7 do 10 let 

Velký zájem rodičů o "Sportování pro nejmenší" nás příjemně překvapil, a proto jsme se 

rozhodli rozšířit náš krouţek o zbývající kategorii 7-10 let (Maxi – Micro) uţ od února. 

Společné tréninky děvčat a chlapců budou stejně jako u obou mladších kategorií  

v úterý a ve čtvrtek, a to v čase 17:30 - 18:30. Navazují tak na Mini - Micro (3-5 let) 15:30 - 

16:30 a Micro (5-7 let) 16:30 - 17:30. Krouţek je moţné navštěvovat i jen 1x týdně. Děti je 

moţno v průběhu ledna kromě nové kategorie přihlásit prostřednictvím e-mailu 

petr.pospech@joudrs.cz i do stávajících dvou kategorií, pár volných míst je ještě k dispozici.  

Micro týmy  

Kadetky 

Pod stromeček jsme si nadělili sladké vítězství 

Letošní rok jsme zakončili účastí na tradičním jednodenním halovém turnaji v Sedlčanech.  

A bylo to z naší strany velmi povedené vystoupení. Inu, nejlepší výsledek jsme si nechali na 

konec (roku). Časné vstávání se naštěstí na našich výkonech nijak neprojevilo. Nejdříve jsme 

si ve skupině tvořené jen dívčími týmy poradili s řepskými Storms. Pak jsme však podlehli 

děvčatům z Merklína, ale díky kolečku a našemu lepšímu skóre jsme do finále postoupili my. 

Zde jsme se utkali s domácím Pegasem, který se do boje o první místo dostal obdobným 

způsobem, tedy v kolečku a na skóre. Druhá skupina byla tvořena smíšenými chlapecko-

dívčími týmy, takţe se proti nám postavili i kluci. Ale ani oni soupeři moc nepomohli, 

převálcovali jsme je zcela jasným výsledkem a domů si kromě skvělého pocitu z vítězství 

odváţeli i spoustu sladkostí a "zlatý" dort. Tak ať nám forma vydrţí i v novém roce! 
Ať jsme jak vítr! 

(celou novou sezónu…) 

Pomoz nám poskládat tu podlahu.  

Ještě pár kostiček a budeme moct hrát. 

Žákyně 

Pro účast ve finále jsme uţ víc udělat nemohli 

I přes velkou marodku jsme na jednodenní halovku do Krče nakonec vyrazili se dvěma týmy.  

V modrém dresu se poprvé objevili další naši nováčci a nevedli si vůbec špatně. Přesto se 

našim děvčatům bohuţel nepodařilo vyhrát ve skupině ani jediný zápas, byť proti domácím 

děvčatům i klukům, oběma pozdějším finalistům, to bylo opravdu těţké. Ale proti Spektru jsme 

byli blízko blizoučko - prohra o jediný bodík. I poslední zápas týmu Blue byl velmi napínavý, 

šťastnějším však byl nakonec SaBaT. To oranţovým se dařilo lépe. Ve skupině porazili druhý 

chlapecký domácí tým i SaBaT. O finále jsme svedli skvělý boj, ale o postupu děvčat z Eagles 

se nerozhodlo ani tak na hřišti jako spíše v boxu časoměřičů. Dohady s nimi o správném stavu 

skóre probíhaly celý zápas, vítězem byly nakonec o jediný bod vyhlášeny domácí hráčky.  

S pocitem ukřivděnosti jsme nastoupili v utkání o bronz.  Proti druhému chlapeckému týmu 

Krče jsme však uţ ţádné dohady nepřipustili a jednoznačně vyhráli.  

Co nás čeká? 

Co nás čeká? Leden – ať vítězně do nového roku vjedem´! 

A - tým:  13. - 15. ledna turnaj v Holandsku 

 20. - 22. ledna kondiční soustředění 

B - tým:  20. - 22. ledna kondiční soustředění  

Kadetky: 7. - 8. ledna Joudrs Indoor Cup 16, tenisová hala Podhájská pole, Bohnice 

  13. ledna miniturnaj PPLK, tenisová hala Podhájská pole, Bohnice 

       20. - 22. ledna Trutnovský drak, halový turnaj v Trutnově 

      2. - 5. února soustředění na horách 

Ţákyně:  7. - 8. ledna Joudrs Indoor Cup 16, tenisová hala Podhájská pole, Bohnice 

        14. - 15. ledna Joudrs Indoor Cup 13, tenisová hala Podhájská pole, Bohnice 

    20. ledna miniturnaj PPLŢ, tenisová hala Podhájská pole, Bohnice 

 

22. prosince – Vánoční besídka (místo a čas bude upřesněno v pozvánce) 

 

 

 

 

Jirko, nemá ta naše nová halová 

výsledková tabule nastavený příliš 

velký kontrast?  

 

 


