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Sen o clubhousu se začíná naplňovat!
Podařilo se!! Městská část Praha 8 schválila potřebné finance ze svého
rozpočtu na výstavbu nového zázemí, které budeme vyuţívat. Nejdůleţitější
krok pro vznik clubhousu tak byl učiněn, práce začnou letos. Tomova vize
o důstojném klubovém zázemí, kterou do projektového návrhu přetvořil Jirka
Jakeš, se začíná naplňovat! Meeting room, kancelář, 6 šaten, bar
s občerstvením, terasa s výhledem na obě hřiště, síň slávy… To vše se do
clubhousu vejde. A kde ţe bude stát? Na plácku mezi nově zbudovaným
dětským hřištěm a budovami školy Don Bosco, tedy na rozhraní obou našich
hřišť. Krásnější dárek k 15. narozeninám jsme snad ani dostat nemohli.
Děkujeme!

Tak tohle je původní verze návrhu, ta finální je
prý ještě lepší, tak se nechme překvapit.

A - tým

Pro stříbro z Joudrs Indoor Cupu ţen s nečekanými posilami

Apolena (vlevo): “Myslíš, ţe si nás teď
v Bohnicích nechají na furt?“ Nikol: „No,
mi by se tu líbilo, tolik zeleně a ten klid…“

V našem oranţovém dresu se do bojů především extraligových týmů totiţ neohroţeně
pustily i kadetky, které známe z jejich působení v týmu Dvora Králové: Apolena Výborná,
Nikol Tabačková (jinak z Ostravy) a Jana Furková (jinak Brňanka). Všechny tři se podílely
na hladké pouti skupinou, ve které jsme postupně porazili Storms, Čechii, Trutnov i naše
Béčko. Do tuhého začalo jít aţ v neděli. V prvním zápase jsme v play off narazili na Eagles
v jejich téměř nejsilnější sestavě. Po tuhém boji jsme Orlice i díky homerunu Denisy
„Drndy“ Podzimkové o jeden bod porazili a těšili se na finále. V něm jsme se utkali opět
s Krčí, která touţila po odplatě. Byť se posila Polda na prkně snaţila, zkušenosti
soupeřových pálkařek se nakonec projevily naplno a i díky naší "neplodnosti" v útoku jsme
na Eagles nestačili. Stříbrná medaile je přesto pro netradičně sloţený tým úspěchem,
který podtrhla Lucka "Zapp" Zappová oceněním pro nejlepší nadhazovačku. Gratulujeme!

B - tým

Náš úspěch na Joudrs Indoor Cupu ţen viděl i Prins ze země dřeváků
Jestli jste byli na JIC překvapeni netradičními tvářemi v Áčku, pak Béčko bychom mohli nazvat
Praţským výběrem s podporou zbytku republiky. Namátkou: Lucka Lencsesová z PV Praha, Lída
Broukalová z Kotlářky, kadetky sestry Klimplovy z Brna... Situace v B - týmu je totiţ letos dost
sloţitá: některé hráčky přestoupily do Áčka, jiné sbírají zkušenosti v zahraničí, další mají zdravotní
problémy. Přesto jsme rozhodnuti i letos podat ve II. lize zase co nejlepší výkony a vybojovat
s pomocí našich kadetek co nejlepší umístění. Své odhodlání jsme předvedli uţ na JIC. Navíc
jsme se chtěli předvést novému trenéru reprezentace, holandskému světoběţníkovi André
Prinsovi. Ten viděl naši úspěšnou cestu za bronzovou medailí, na které nás porazily jen naše
spoluhráčky z Áčka i pozdější vítězky turnaje Eagles. Mezi extraligovými týmy jsme se rozhodně
neztratili a věříme, ţe na "naší" halovce budeme ještě lepší. Tak nás přijďte na Joudrs Indoor
Cup 19 o víkendu 2. - 4. února do nafukovaček na Podhajských polích podpořit!

Gábi Lustigová, jedna
z mála, která byla
v sestavě modrých i loni.

Moc děkujeme Martině Křížkové, mamince Ádi z kadetek a Agáty ze žákyň,
za finanční dar našemu klubu.

Kadetky

Na prknech co (pro nás) znamenají svět, bylo fajn
Únor jsme začali soustředěním na horách. Vysočina nás přivítala krásným, i kdyţ
mrazivým počasím, takţe jedním z hlavních úkolů bylo udrţovat oheň v chatě. Přes den
jsme řádili na svahu; většina z nás stála na prkně poprvé, takţe o pády a humorné
situace nebyla nouze. Večer jsme se pak věnovali stmelování kolektivu za pomoci
karaoke, scének a soutěţí. Došlo i na sjezd po schodech na matraci. Inu, velmi
vydařený prodlouţený víkend! Závěr měsíce patřil halové Krčandě, kde naše dva týmy
zaţily zcela odlišný průběh turnaje. Modrým se příliš nedařilo přetavit snahu ve
vítězství, oranţoví naopak vyhráli svou skupinu. Neděle pak přinesla zlepšení úrovně
hry modrých a pěkné zápasy s chlapeckými týmy domácích, byť ani jeden neskončil
výhrou. Oranţovým se bohuţel závěr turnaje výsledkově nepodařilo dotáhnout
k medailovým pozicím, přesto je potřeba naše děvčata pochválit za předvedenou hru.

Vaška vystřídala v populárním duu Léňa
a Bílá orchidej zněla líp neţ v originále.

Žákyně

„Těţko na cvičišti, lehko na bojišti“ platí pro soustředění dvojnásob

Kačka Růţičková si zahrála
s kadetkama na Krčandě.

I kdyţ je únor nejkratším měsícem a ještě nám z něj "ubraly" jarní prázdniny, stihli jsme během
něj absolvovat na Joudrs dvě víkendová soustředění. Škoda, ţe to druhé bylo poznamenané aţ
nečekanou absencí. Hráčky by si měly uvědomit, ţe se během jednoho víkendu naučí víc neţ za
14 dní trénování…Přesto jsme na obou akcích náročný program zvládli podle představ. Zaměřili
jsme se především na pálku a základní polařské dovednosti, těchto disciplín není nikdy dost
a stále máme co zlepšovat. Prostor dostalo samozřejmě slajdování, které především pro nováčky
znamenalo překonat počáteční obavy a přinutit se vrhnout se do toho - jak jinak neţ po hlavě či
po nohou. Ale zvládli to statečně, stejně jako gymnastiku či ryby do duchen. "Zlatým hřebem" byla
vţdy závěrečná a neoblíbená kondice, posilování a vytrvalost, do které se coby motivační prvek
ke zvládnutí náročného finále obou víkendů zapojili k potěšení ostatních i trenéři. Snad uţ
děvčata konečně pochopila, ţe jen tvrdou dřinou se stanou lepšími hráčkami.

Co nás čeká?

Březen - na trávu konečně vlezem´
A - tým: 16. - 18. března turnaj v Bolate, Itálie
30. března - 1. dubna turnaj v Enschede, Holandsko
B - tým: 2. - 4. března Joudrs Indoor Cup 19, obě tenisové haly Podhájská pole, Bohnice
24. - 25. března soustředění venku, na Joudrs
Kadetky: 2. - 4. března Joudrs Indoor Cup 19, obě tenisové haly Podhájská pole, Bohnice
9. března miniturnaj PPLK, menší tenisová hala Podhájská pole, Bohnice
17. - 18. března soustředění venku, na Joudrs
30. března - 1. dubna Joudrs Cup 16, na Joudrs
Ţákyně: 10. - 11. března soustředění na Joudrs
16. března miniturnaj PPLŢ, menší tenisová hala Podhájská pole, Bohnice
24. - 25. března soustředění venku, na Joudrs

Takových ať máme
letos co nejvíc!

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

Výzva rodičům ţákyní a kadetek, kteří se nevyjádřili k pomoci na turnajích
V letošním roce mají rodiče hráček mládeţnických týmů moţnost část příspěvků odpracovat
formou brigády o délce 1 dne na některém z našich turnajů. V tomto duchu obdrţeli před
měsícem od šéfa Sdruţení Jirky Růţičky mail s termíny turnajů, na které se mohou přihlásit.
Bohuţel ne všichni se však do stanoveného termínu (15.2.) Jirkovi ozvali. Těm, kteří tak
učinili, Jirka jménem klubu moc děkuje a zároveň vyzývá opozdilce, aby se buď na některý
termín obratem přihlásili, nebo alespoň napsali, ţe s nimi nemáme počítat
(e-mailem na: katerina-ruzickova@seznam.cz). Věřte, ţe dá docela práci a čas všechno
dobře zorganizovat. A dubnové turnaje jsou jiţ přede dveřmi! Děkujeme za pochopení.

Táto neboj, on se určitě ještě
někdo přihlásí (K + J Růţičkovi).

