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Aktualita

Podpořme výzvu sportovců
Krachem Sazky přišel český sport zhruba o 2 mld Kč. O stejnou částku jej mohou nyní
připravit i poslanci českého Parlamentu, kteří na podzim rozhodují o podobě financování
českého sportu. Jde konkrétně o návrh zdanění loterijních společností, kdy peníze, které
dosud šly na sport přímo z loterijních společností, by nyní formou daně získal stát. A mohl by
je použít úplně na něco jiného, třeba na zalepení stále se zvětšujícího deficitu státního
rozpočtu. V novém návrhu zákona, který již prošel prvním čtením, totiž financování sportu
nemá svou vlastní kapitolu. Absence těchto 2,2 miliard Kč může zcela zásadně ohrozit
existenci především mládežnického sportu. Může se tak klidně stát, že sportování svých dětí
budou muset v plné míře hradit rodiče (pronájmy, provozní náklady, sportovní náčiní).
Podpořme proto výzvu českých sportovců „Hvězdy nepadají z nebe“, pošleme výzvu našim
poslancům, aby rozhodli správně, tedy ve prospěch sportující mládeže.

Podporu výzvě můžete poslancům
zaslat prostřednictvím

www.hvezdynepadajiznebe.cz

Klub

Financování klubu leží (bohužel) především na bedrech jeho členů
V návaznosti na problémy s financováním sportu (viz Aktualita výše) a na horšící se situaci
u příjmů ze sponzorských darů (díky ekonomické krizi) se vedení klubu rozhodlo počínaje
sezónou 2012 po dlouhé době zvýšit členské příspěvky a zachovat tak hráčkám vysoce
komfortní podmínky. Paušálně budou příspěvky navýšeny o 500 Kč a budou tak
u mládežnických kategorií činit 2 000 Kč v prvním roce členství v klubu, 3 500 Kč
v druhém roce a 5 000 Kč ve třetím a každém dalším roce členství. U dospělých kategorií
bude výše ročních příspěvků 5 000 Kč. U všech úrovní se roční příspěvky dále navyšují
o částku 1 000 Kč, kterou však bude možno uhradit prací pro klub: v dospělých kategoriích
plněním určených funkcí, v mládežnických kategoriích pak účastí rodiče na jednom dni
brigády pro klub, především formou pomoci při pořádání turnajů. Věříme, že tento krok
bude našimi členy a jejich rodiči přijat s pochopením.

B – tým

Tohle stříbro má pro nás cenu zlata
Finálová série tak trochu kopírovala tu extraligovou. A to bohužel i konečným
výsledkem. Proti ex-extraligovým PéVéčkám jsme začali nebojácně a chtěli se o
titul poprat. Byť jsme první zápas prohráli, v tom druhém jsme jako vítězové odešli
ze hřiště my, navíc s výraznějším rozdílem ve skóre. Všechna utkání se hrála na
Joudrs a my se fanouškům chtěli za jejich podporu odměnit i dalším vítězstvím, ale
třetí zápas jsme o bod prohráli. Horší však bylo, že se nám zranila Áďa. Byla to už
čtvrtá hráčka základní sestavy během sezóny a opět koleno... I bez našeho
"berlového" kvarteta jsme se pokusili sérii ještě zvrátit, ale ve čtvrtém zápase nám
nevycházelo téměř nic, kdežto soupeřkám vše, na co sáhly. Přesto jsme se i za
velmi nepříznivého stavu nadechli ke stíhací jízdě, tu jsme však už nedotáhli.
Děvčata však mohou být za své výkony v celém roce na své stříbro právem hrdá!

Nezavazej nám tady, nevidíš, že hrajeme
kuličky?

Srdečně zveme všechny členy, rodiče, fanoušky a přátele našeho klubu na tradiční společenský
večer, který se uskuteční v pátek 25. listopadu od 19:00 v Hotelu Duo.

Kadetky
Kluky jsme zorganizovali skvěle
V říjnu nás čekalo především organizování MČR kadetů, kterého jsme se zhostili na jedničku.
Velká účast vypomáhajících hráček (vždyť kdo by si nechal ujít tolik kluků na jednom místě,
že☺), dobře fungující organizace a přející počasí udělalo důstojnou tečku za posledním
z velkých venkovních turnajů pořádaných naším klubem. A děvčata se snad i něco přiučila
z klučičího pojetí softu. Sezónu na hřišti jsme zakončili jednodenním soustředěním, kterého
se již zúčastnily i hráčky přicházející z týmu žákyní, a posledními zápasy Pražského přeboru,
ve kterých trenérky zjišťovaly, jak na tom nové posily týmu jsou. Během celého října jsme si
také připisovali na své konto řadu odpracovaných brigádnických hodin. S tréninky jsme se již
přesunuli do tělocvičny. Inu, začíná halová sezóna. ...

Světovou senzaci, siamská
dvojčata, máme i na Joudrs!

Žákyně

Sportovní den zakončila rozlučka s odcházejícími hráčkami

Naše skvělé cheerleaders:
„ A raz, dva, tři, a Joudrs už jdou!“

Na závěr venkovní sezóny jsme na vlastním hřišti uspořádali miniturnaj mládeže, ve
kterém jsme si zahráli s Werichem a SaBaTem. Výsledky nebyly až tak důležité,
u všech týmů šlo především o to, aby si zahrály ty hráčky, které hrály v sezóně méně
a aby si zahrály také na jiných postech, než normálně. Odpoledne jsme se pak
s našimi rodiči, kterých přišlo tolik, že jsme mohli hrát na obou hřištích a dosyta si tak
zahráli všichni. V souběžně hraných zápasech si protihráči nic nedarovali, i když šlo
hlavně o to zahrát si a v případě některých rodičů si soft i poprvé vyzkoušet. Zápas
na hřišti A a následný večer v herně byl rozlučkou s hráčkami, které přecházejí do
týmu kadetek. Ty si už během dne vyzkoušely na soustředění kadetského týmu, co je
příští rok čeká. Závěrečný rozlučkový večer si rodiče i hráčky společně užili až do
pozdních hodin. Děvčata, tak mnoho štěstí v kadetkách!

Co nás čeká?
Co
nás čeká?
Listopad
– měsíc soustředěné mládeže
A - tým: odpočíváme po náročné sezóně
B - tým: 26. - 27. listopadu turnaj, nebo soustředění na Joudrs
Kadetky: 4. listopadu halový miniturnaj v nafukovací tenisové hale, Podhájská pole
12. - 13. listopadu soustředění na Joudrs
26. - 27. listopadu soustředění na Joudrs
Žákyně: 5. - 6. listopadu soustředění na Joudrs
11. listopadu halový miniturnaj v nafukovací tenisové hale, Podhájská pole
19. - 20. listopadu soustředění na Joudrs
Všichni: 25. listopadu společenský večer Joudrs, Hotel DUO, Praha 9 - Prosek

Na společenský večer nejlépe metrem
trasou C, nebo busem 177 (v obou
případech do stanice Střížkov).

S. O. F. T. – Sdružení Organizovaných Fanoušků Týmu
Na čtvrt pracovního roku by vydalo množství hodin, které odpracovali členové S. O. F. T. za
uplynulou sezónu. Bez jejich pomoci jsme se neobešli na žádném z pořádaných venkovních
turnajů. Nejvíce jsme při hrabání a lajnování hřišť či jako obsluhy tabulí mohli vidět dvě
manželská dua: Růžičkovi a Pohlovi zde dohromady odmakali více jak 25 dnů, téměř
polovinu všeho celkového času věnovaného klubu členy Sdružení. Za tento úctyhodný výkon
jim patří nejen zasloužené věcné odměny z katalogu S. O. F. T, ale především poděkování
klubu a všech jeho členů. Poděkování samozřejmě patří i všem ostatním pracantům ze
Sdružení, jakož i oběma fotografům za nádherné fotky z turnajů a všem dámám, které
pomáhaly Františkovi v bufetu. Díky a přejeme odpočinkovou zimu:)

Růžičkovi, letošní držitelé zlatého
odznaku BSP (Brigáda Sofťácké Práce)

