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Náš areál nadále vzkvétá
Po umělém osvětlení se nyní rozrostl o další multifunkční hřiště
s umělým povrchem, takže po spojení obou umělek zde již můžeme
hrát plnohodnotný softball. Přibyl také kurt na beach volejbal, hřiště
pro pétanque i základ budoucího dětského koutku. Slavnostního
otevření se zúčastnili zástupci MČ Praha 8, která projekt financovala,
žáci a pedagogové ZŠ Dolákova v čele s ředitelkou Věrou Jakešovou,
jíž patří hlavní poděkování za podporu rozvoje zázemí našeho klubu.
Přítomni byli rovněž zástupci našeho klubu v čele s předsedou
Tomášem Kusým, který mohl sledovat nejmladší hráčky z řad žákyní
"naší" školy, jak se nemohou dočkat, až si na novém hřišti zahrají.
Kdyby se tak podařilo umělky ještě zastřešit nafukovací halou...

No řekněte sami, není to nádhera?

Týmy žen

Vítězství Áčka v Českém poháru a oslavy obou týmů ukončily sezónu

Poslední trofej sezóny již
zdobí naši klubovnu

Bonbónek na závěr sezóny v podobě vítězství v odloženém turnaji Final Four (Českém
poháru) si v našem areálu vychutnala nejen děvčata z A - týmu, ale s nimi i všichni fanoušci a
přátelé klubu. Po hladkém vítězství nad Chemií-Kotlářkou jsme se ve finále utkali se
SaBaTem, který v předchozím dramatickém souboji udolal Eagles a splnil si tak svůj cíl, tedy
účast v evropském PVP v příštím roce. Takže Trójanky ani příliš nermoutilo, že jsme je ve
finále přehráli a naše děvčata se mohla dosyta potěšit s poháry. Tečka, konec. Přenáramnou
sezónu zakončily zasloužené oslavy jak Áčka, tak i děvčat z Béčka, která si svůj ligový titul
rovněž užila. A pak již jen pauza a vytoužený odpočinek po náročných měsících, léčení šrámů
a regenerace. Ani jsme se však nenadáli a pomalu začíná příprava dalšího softballového
kolotoče.

Mládež

Kadetky a žákyně bez přestávky a s doplněným kádrem
Na rozdíl od svých starších spoluhráček oba mládežnické týmy trénují bez přestávky.
Důvodem je především sehrávání se po doplnění obou týmů o nové přírůstky, ať už o žákyně,
které přešly do kadetek, tak rovněž o nováčky, kterých je především v žákyních opravdu
požehnaně. Takže jsme mohli na posledních venkovních trénincích sledovat nevídané
množství drobotiny, která se postupně zasvěcuje do softballových tajů. A pilně se připravuje
na svůj první turnaj, kterým je halovka ve Dvoře Králové o víkendu 19. - 21.11. Oba týmy tak
absolvují v listopadu svá víkendová soustředění, a to již v nově zrekonstruované tělocvičně.
I kadetky se budou připravovat na své halové turnaje. Mezitím ještě vypomohly na poslední
venkovní akci sezóny, kterou jsme pořádali, a to MČR kadetů. Vybrané kadetky pak ještě
stihly vybojovat v týmu ČR krásné 3. místo na turnaji v Hamburku a mnohé úspěšně zvládly
i výběrový kemp do kadetské reprezentace. O hráčskou budoucnost máme tedy postaráno :)

Prohlídka domácí mety na
nové umělce nováčky klubu
zjevně zaujala…

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!

