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VÝROČNÁ SPRÁVA 2017
Slovensko-americká nezisková organizácia GoodSports International Slovensko pôsobí
v Devínskej Novej Vsi od roku 1994. Zameriava sa na vytváranie voľnočasových aktivít pre
deti a mládeţ formou organizovania športových tréningov, turnajov, letných táborov, ale aj
kultúrnych podujatí, napr. koncertov, filmových produkcií , či rodinných piknikov. Taktieţ
ponúka deťom poobedný program v klubovej miestnosti v Základne škole Ivana Bukovčana
3, Devínska Nová Ves zameraný na doučovanie a pomáhanie s domácimi úlohami, hry,
premietanie filmov atď.
Garantom programu je Thomas Raymond Johnson, bývalý profesionálny hráč baseballu.
Členovia predstavenstva Thomas Raymond Johnson, Deborah Ann Johnson, Katarína
Mózsiová, Roman Mózsi, Raymond Norris.
Členovia predstavenstva sa počas roka 2017 pravidelne stretávali a riešili aktuálne problémy.
Harmonogram našej práce je rozpísaný v nasledujúcich riadkoch.

Január
Denný program GoodSports
Pondelok : 13.30-15.30 klub B3 trieda
15.30-17.00 krúţok baseball telocvičňa B3 (vek Little liga, deti 10-13 rokov),
Utorok : 13.30-16.00 klub B3 trieda
kaţdý druhý týţdeň wellness pre kadetov a dievčatá zo softballu
Streda:
13.30 klub
15.00 – 16.30 t-ball tréning krúţok deti 6-9 rokov
16.30-18.00 kadeti tréning Horova telocvičňa
Štvrtok: 13.30-16.00 klub B3 trieda
16.00-18.00 tréning v telocvični B3 (softball)
Piatok: VOĽNO
Sobota: VOĽNO
Nedeľa: 13.00-15.00 floorball telocvičňa B3
14.00-15.00 fitness kadeti + dievčatá softball B3 malá telocvičňa
15.00- 16.00 baseball starší
16.00 Cesta klub trieda B3
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch – mladšia kategória 17
- staršia kategória 18
5.1. klub a softballový tréning príprava dievčat na turnaj 8.1.
8.1. softballový turnaj Vlčie hrdlo

Softballový tím GSI Bat breakers prijal pozvanie na novoročný halový turnaj v softballe
organizovaný slovenskou softballovou asociáciou v hale vo Vlčom hrdle.
Za pozvanie veľmi pekne ďakujeme turnaj sme si uţili, chválime všetky dievčatá za snahu a
za výkony. Ďakujeme tieţ dievčatám Viki a Vanesse z tímu Apollo a Mirke z Trnavského
tímu za výpomoc.
Naších dievčat zúčastnených 12
Tréneri 5
Turnaja sa okrem nášho tímu zúčastnili ešte tím Slovenskej reprezentácie U 16 a tím z Brna.
Konečné poradie:
1. Brno mix
2. Slovensko U 16
3. GSI Bat Breakers
17.1.2017 narodeninová oslava pre trénera Romana Mózsiho v klube
20.1.2017 návšteva internistu Tylera Myera na dva dni, program s deťmi a trénermi, filmy,
kofola, korčulovanie
Horská klinka 2017 – baseballové školenie
Tím trénerov z GoodSports sa zúčastnil na baseballovom školení trénerov v Českej republike
tzv. Horskej klinike od 20.1. - 22.1.2017
Na školení sa zúčastnili tréneri zo Slovenska, Čiech a kubánsky tréner. Prešli technikou a
biomechanikou odpaľovania, Core technikou cvikov pre deti, silový tréning, systém hry,
motivácie, mentálny tréning v krásnej zimnej prírode s výbornými ľudmi.
31.1. teambuildingová aktivita pre dievčatá zo softballu návšteva bowlingu

Február
Denný program GoodSports
Pondelok : 13.30-15.30 klub B3 trieda
15.30-17.00 krúţok baseball telocvičňa B3 (vek Little liga, deti 10-13 rokov),
Utorok : 13.30-16.00 klub B3 trieda
kaţdý druhý týţdeň wellness pre kadetov a dievčatá zo softballu
Streda:
13.30 klub
15.00 – 16.30 t-ball tréning krúţok deti 6-9 rokov
16.30- 18.00 kadeti baseball tréning telocvičňa Horova
Štvrtok: 13.30-16.00 klub B3 trieda
16.00-18.00 tréning v telocvični B3 (softball)
Piatok: VOĽNO

Sobota: VOĽNO
Nedeľa: 13.00-15.00 floorball telocvičňa B3
14.00-15.00 fitness kadeti + dievčatá softball B3 malá telocvičňa
15.00-16.00 baseball tréning starší
16.00 Cesta klub a klebetáreň
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch – mladšia kategória 17
- staršia kategória 18
5.2. stretnutie kadetov a softballistiek k motivačnému programu pre sezónu 2017
Jarné prázdniny program
od 18.2.-26.2.
Klub kaţdý deň od pondelka do štvrtka od 13.00-18:00
V stredu kofola pre deti v Pizzerii Corleone
Vo štvrtok návšteva domu dôchodcov v Dúbravke, zúčastnených trénerov 3, dobrovoľníkov
a detí 14, aktivity: umelecké dielne, spoločenské hry a rozhovory
Nedeľa 26.2. návšteva aquaparku Moravia v Brne pre trénerov, zúčastnených trénerov 12
ako odmena za pomoc s trénovaním detí a aktivitami.

Marec
Denný program GoodSports
Pondelok : 13.30-15.30 klub B3 trieda
15.30-17.00 krúţok baseball telocvičňa B3 (vek Little liga, deti 10-13 rokov),
Utorok : 13.30-16.00 klub B3 trieda
kaţdý druhý týţdeň wellness pre kadetov a dievčatá zo softballu
Streda:
13.30 klub
15.00 – 16.30 krúţok t-ball deti 6-9 rokov
15.30 – 18.00 klub
16.30-18.00 kadeti baseball tréning telocvičňa Horova
Štvrtok: 13.30-16.00 klub B3 trieda
16.00-18.00 tréning v telocvični B3 (softball)
Piatok: VOĽNO
Sobota: VOĽNO
Nedeľa: 13.00-15.00 floorball telocvičňa B3
14.00-15.00 fitness kadeti + dievčatá softball B3 malá telocvičňa
15.00-16.00 baseball tréning starší
16.00 Cesta klub a klebetáreň
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch – mladšia kategória 15
- staršia kategória 15
11.3.2017 T-ball turnaj Viničné
Odohrali sme 6 zápasov
Turnaja sa zúčastnili tímy:
1. GoodSports Tigers
2. BK Angels U10
3. BK Angels U 12
4. BC Outmen Skalica
5. BK Apollo

6. SK Panthers
Skončili sme síce na 6. mieste ale naše deti vydali zo seba maximum a zabávali sa. Do
budúcna sa tešíme na ďalšie zápasy a turnaje.
Zúčastnených 15 detí
Trénerov 4
Asistenti 2
26.3. brigáda ihrisko

Apríl
Denný program GoodSports
Pondelok : 13.30-18.00 klub B3 trieda
15.30-17.00 krúţok baseball telocvičňa B3 (vek Little liga, deti 10-13 rokov)
16.30- 18.00 kadeti
Utorok : 13.30-18.00 klub B3 trieda
16.00 – 18.00 softball dievčatá
Streda:
15.00 – 16.30 krúţok t-ball deti 6-9 rokov
16.30-18.00 kadeti + baseball tréning starší
Štvrtok: 13.30-16.00 klub B3 trieda
16.00-18.00 tréning v telocvični B3 (softball)
Piatok: VOĽNO
Sobota: VOĽNO
Nedeľa: 13.00-15.00 floorball telocvičňa B3
14.00-15.00 fitness kadeti + dievčatá softball B3 malá telocvičňa
15.00-16.00 baseball tréning starší
16.00 Cesta klub a klebetáreň
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch – mladšia kategória 15
- staršia kategória 15
1.4. priateľský zápas medzi kadetmi
2.4. vyhodnotenie zimnej sezóny kadetov a softbalistiek
13. 4. 2017 floorbalový turnaj jarná časť
Občianske zdruţenie GoodSports International Slovensko zorganizovalo dňa 13. apríla 2017
11. ročník floorballového turnaja (jarná časť).
Turnaj sa odohral v telocvični v Základnej škole Ivana Bukovčana 3, v 3 vekových
kategóriach a to kategória detí a mládeţ od 10-13 rokov, kategória od 14 do 16 rokov a
kategória 17 a viac.
V kategórii detí 10-13 rokov sa vytvorili 4 tímy (Ujo Bochník Tím, Wild Animals, Ţraloci,
FBK Blue Whales DNV). Všetky deti sa snaţili o čo najlepšie umiestnenie. Miesta boli
ocenené medailami, okrem miest sme ocenili aj najlepšieho brankára (Karol Vlašič) a
najlepšieho strelca turnaja.(Tomáš Šuda). 1. miesto obsadil tím FBK Blue Whales DN , 2.
miesto Ţraloci , 3. miesto Wild Animals .
V staršej kategórii 14 – 16 rokov sa vytvorili 4 tímy s názvami (Pressburg, SBS Chrdého
Romana , Scorpions, Ošípané) Miesta boli opäť ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšiu
brankárku Simona Bacygalová a strelca turnaja.(Paťo Puškáš). 1.miesto Pressburg , 2.miesto
Scorpions , 3.miesto SBS Chrdého Romana.

V kategórii 17 a viac sa zúčastnilo 7 tímov: Pressburg, Slabé čaje, Fejkový víz, FBC BAR
ON, Prírodné katastrofy, Dream Tím, Ošípané . Miesta boli ocenené medailami, okrem miest
sme ocenili aj najlepšieho brankára Peter Jukl a najlepšieho strelca turnaja David Leskovský.
1. miesto obsadil tím Pressburg , 2. miesto obsadil tím Fejkový víz a 3.miesto obsadil tím
Slabé čaje.
Turnaja sa zúčastnilo dokopy 99 hráčov.
18.4.2017 stretnutie trénerov k táboru Bojnice 2017
- zúčastnených trénerov 12
19.4. 2017 stretnutie organizácii ku Dňu detí v Devínskej Novej Vsi
23.4. 2017 stretnutie trénerov k táboru Bojnice 2017
- trénerov: 14
24.4.2017 nábor detí na ZŠ Mudroňova
Nábor detí na baseball a softball od 7 - 14 rokov na ZŠ Mudroňova za účasti Kubánskej
Veľvyslankyne Jej Excelencie Yamily Sonie Pita Montes, trénera Rafaela Batistu, detí a
trénerov z GoodSports a hráčov z tímu Fighting flies
Program prezentácie:
beh po métach a rozcvička
rozhadzovanie
shop team
krátky zápas 2-3 iningy
moţnosť vyskúšať si pálenie a hádzanie

26.4.2017 stretnutie s trénermi z Prievidze ohľadom tábora v Bojniciach
29.4. 2017 softballový turnaj – kategória ţeny
30.4.2017 softballový turnaj – kategória juniorky

Máj
Denný program GoodSports
Pondelok : 13.30-15.30 klub B3 trieda
15.30-17.00 krúţok baseball telocvičňa B3 (vek Little liga, deti 10-13 rokov)

16.30-18.00 kadeti baseball tréning
Utorok : 13.30-16.00 klub B3 trieda
16.00 – 18.00 softball dievčatá
Streda:
13.30- 18.00 klub
15.00 – 16.30 krúţok t-ball deti 6-9 rokov
15.30 – 18.00 klub
Štvrtok: 13.30-16.00 klub B3 trieda
16.00-18.00 tréning v telocvični B3 (softball) alebo vonku
Piatok: VOĽNO
Sobota: VOĽNO
Nedeľa: 9.00 softball tréning vonku
11.00 klub
13.00-15.00 floorball telocvičňa B3
15.00-16.00 baseball tréning starší
16.00 Cesta klub a klebetáreň
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch – mladšia kategória 14
- staršia kategória 18
Little liga turnaj žiačok U 12 – 7.5.2017
Apollo spolu s našimi dievčatami odohrali dva zápasy proti Trnave. Oba tímy podali skvelé
výkony. Hlavné ale je, ţe sme si zahrali a zabavili sa.
8.5. 2017 kadetský dvojzápas na ihrisku v DNV
Zhodnotenie trénera:
Na sviatočný pondelok sme odohrali ďalšie dva zápasy proti Apollu Bratislava. Prvý zápas
sme prehrali 14:5 a druhý výhra 10:6 Prvý zápas: Dosť nám utiekol prvý inning/smena, kedy
sme inkasovali hneď 10 bodov. Decká vyzerali pri tomto skóre uţ mierne frustrovane, ale
celý čas sme ich povzbudzovali, aby ďalej makali. A oplatilo sa. Prvá pálka dopadla síce bez
bodu, ale následnú výmenu chalani/baby pustili len jeden bod a v dohrávke sme aj vďaka
chybám súpera dali 5 bodov. Tu stojí za zmienku odpal Jančiho Pavlova, kedy po jeho hite
dobehli Marko Miklovic a Lena Gulabová. Viacerí sme pri niektorých situáciách pomaly ani
nedýchali, ţe ako to dopadne, ale šťastie stálo pri nás. Decká to nakoplo a bolo sa na čo
pozerať aţ do konca zápasu. Potom sme síce ešte inkasovali 3 dobehy, ale od druhej smeny
bol zápas veľmi zaujímavý a pozerateľný. Druhý zápas: V prvej smene sme inkasovali 5
bodov, ale akcie, ktoré chalani predviedli, boli solídne. Out na domácej méte, a 2x spoluprácu
Jakuba Lencza na shortstope (spojka) a prvej méty Marka Miklovica priniesla ďalšie dva outy
a išli sme na pálku. Tam to hneď naštartoval Janči Pavlov svojim hitom do zadného ľavého
poľa a Janči dobehol aţ na tretiu métu a následne domácu ,,ukradol“ pri nepozornosti
nadhadzovača a kečera. V poli sme zahrali tri rýchle outy a decká pokračovali v chuti ísť za
víťazstvom. Skórovala Lena Gulabová, ktorá predviedla viacero kvalitných ,,slidov“. Maťo
Reţnák, ktorý dostal na pálke tretí strike, si nevšimol, ţe kečerovi vypadla lopta a po mojom
kvalitnom zvresknutí, aby beţal ako ţivot, dobehol aj vďaka chybám a prehodom v poli aţ
domov a tým skórovali aj ďalší dvaja pred Maťom...ešte ţe ma Maťo ihneď pochopil, prečo
kričím J Posledné dva dobehy zaznamenali Janči Pavlov a Andrej Majer. Celkové
zhodnotenie: mrzí ma ,,strata“ prvého inningu v prvom zápase. Chalani/baby si moc neverili,
ale po dosiahnutí 5 bodov sa rozbehli. Keby bol výkon podobný tomu v druhom zápase, skóre
mohlo byť iné aj v tom prvom. Veľmi ma teší, ţe decká v oboch zápasoch vedeli vyuţiť
chyby súpera (niektorí dokonca na ne aţ priam čakali) a ťaţili sme z toho body. Tieţ sa nám

páčilo, ako decká skúšali príhody (kečer vs tretia méta, kečer vs prvá méta, nadhod vs druhá
méta, nadhod vs prvá méta - tzv. pickoffy). Chyby sa však tieţ vyskytli a súper ich aj
vyuţil...hlavne v prvom zápase a na tomto popracujeme. Akcie, ktoré ešte stáli za pozornosť:
Spolupráca Maťo Gieci na kopci a Janči Pavlov na kečerovi, keď sa im podarilo vyutovať
hráča, ktorý kradol domácu métu. Jakub Lencz a jeho golfový odpal potom, čo lopta padla na
métu a Kubo ju odrazenú od méty trafil a prekvapil seba...vlastne všetkých a dobehol aj na
métu. Out na prvej méte po pickoffe Jakub Lencza.
Stretnutie trénerov k táboru 11.5.
Softballový zápas dievčat s tímom Apollo na ihrisku v DNV 16.5.
Stretnutie trénerov z Prievidze k táboru 23.5.
Kadetský dvojzápas 27.5. 2017 v Trnave
Zhrnutie trénera:
Prvý zápas sme prehrali 6:3. K tomuto zápasu ma nenapadá ţiaden dodatok, tak prejdem k
druhému, ktorý bol omnoho zaujímavejší.
V tomto zápase nastúpil na nadhode Jakub Lencz, ktorý predviedol tzv. ,,ultimate výkon“.
Kubo hádzal od cca ¾ prvého zápasu a odhádzal aj celý druhý zápas a to sa hralo takmer tri
hodiny (začali sme o 11:05 a skončili o 13:50 cca) a po celý čas si drţal formu. Viackrát mu
vyšiel aj tzv. pickoff (je to ma mojom profile fb v ţivom vysielaní :) ). Tu vyzdvihujem aj
celé pole, pretoţe pole hralo zodpovedne aj za Kuba a keď bol odpal, beţec sa dostal max na
tretiu métu za stavu uţ dvoch outov (veľmi dobre fungovala chémia medzi Markom
Miklovicom na shortstope, Maťom Reţnákom na druhej méte a Jančim Pavlovom na prvej
méte. Okrem dvoch odpalov, všetko, čo išlo na shortstop a druhú métu, skončilo outom). Ku
koncu ,,normálneho“ času bol stav zápasu 3:3 a išlo predĺţenie. Prvý a aj druhý inning
predĺţenia boli bez bodu pre obe strany. Potom vznikla situácia, kedy všetci ani nedýchali.
Plné méty, dva outy, dva striky, 2 balls. Akákoľvek malá chybička a prehráme. Kubo hodil
strike...Maťovi Giecimu vypadla lopta, ale stihol ju chytiť a hneď tečoval hráča, čiţe tretí out
a smer pálka...ste mali vidieť reakciu všetkých hráčov, ako si vydýchli :D...a my tréneri...tlak
300...tieto situácie stoja za to :D Taktieţ situácia, keď boli beţec na tri a na dva a Kubo zle
hodil loptu. Maťo Gieci ju našťastie veľmi dobre zakľakol (dve podobné situácie) a zabránil
tak moţno aj víťazným bodom pre TT. Potom sme podľa pravidiel v predĺţení nasadili do hry
beţcov. Nám sa podarilo dať tri dobehy, tu musím spomenúť odpal Marka Miklovica, ktorý
trafil krásny ,,linedrive“ (odpal do zadného pola popri čiare – tieto odpaly sú nepríjemné pre
hráčov v poli) aţ do zadného ľavého poľa. Trnave sa potom nakoniec podarilo dať štyri
dobehy po viacerých chybách v našej obrane v poslednej dohrávke.
28.5.2017 stretnutie trénerov ku táboru v Bojniciach
28.5. futbalový turnaj
Dňa 28. mája 2017 (pôvodný plánovaný dátum turnaja bol presunutý z 1.5. na 28.5. z dôvodu
nedostupnosti telocvične) GoodSports Intenational Slovensko usporiadalo 14.ročník
futbalového turnaja (jarná časť). Turnaj sme opäť odohrali v telocvični v Základnej škole
Ivana Bukovčana 3, v troch vekových kategóriach deti 10-13 rokov, 14-16 rokov a 17 a viac
rokov.

V kategórii detí vo veku 10-13 rokov sa vytvorili tímy SBS Chrdého Romana, FC Kolonia,
Anti Soldiers.
1.miesto obsadil tím 1.miesto FC Kolonia , 2.miesto tím Anti Soldiers a 3.miesto SBS
Chrdého Romana .
Miesta boli ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho strelca (Braňo Čomor) a brankára
turnaja (Marko Kaňka).
V kategórii 14-16 rokov sa vytvorili 4 tímy s názvami SBS Chrdého Romana, Biedne stroje,
Anti Soldiers, Prťovci. 1.miesto obsadil tím SBS Chrdého Romana , 2.miesto Biedne stroje a
3. miesto Anti soldiers
Miesta boli ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho strelca (Jozef Rigo) a brankára
turnaja (Adrián Brna).
V kategórii 17 a viac rokov sa vytvorili 4 tímy s názvami 4 kamaráti a Rajko, El Clasico,
Donkey Puchers, SBS Chrdého Romana. .
1.miesto obsadil tím 4 kamaráti a Rajko , 2.miesto tím Donkey Punchers a 3.miesto El
Clasico .
Miesta boli opäť ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho strelca Fijo a brankára
turnaja Adam Gutyan.
Futbalového turnaja sa zúčastnilo dokopy 61 hráčov.
Cieľom projektu bolo zmysluplné vyuţite voľného času detí. Z hodnotenia organizátorov a
trénerov vyplýva, ţe turnaje splnili naše očakávania, záujem zo strany detí bol veľký. Deti,
ktoré sa zúčastnili, sme oslovili dotazníkovým prieskumom, z ktorého vyplýva 90%
spokojnosť detí s turnajmi, pripomienky zapracujeme do ďalšieho ročníka.
Zoznam zúčastnených detí prikladáme.
Ďakujeme za podporu!!!!
31.5. stretnutie organizátorov ku dňu detí

Jún
Denný program GoodSports
Pondelok : 13.30-15.30 klub B3 trieda
15.30-17.00 krúţok baseball telocvičňa B3 (vek Little liga, deti 10-13 rokov)
16.30- 18.00 baseball kadeti tréning
Utorok : 13.30-16.00 klub B3 trieda
16.00 – 18.00 softball dievčatá tréning
Streda:
13.30- 18.00 klub
15.00 – 16.30 krúţok t-ball deti 6-9 rokov
16.30- 18.00 tréning kadeti baseball + baseball starší
Štvrtok: 13.30-16.00 klub B3 trieda
16.00-18.00 tréning v telocvični B3 (softball) alebo vonku
Piatok: VOĽNO
Sobota: VOĽNO
Nedeľa: 9.00 softball tréning vonku
11.00 klub
13.00-15.00 floorball telocvičňa B3
15.00-16.00 baseball tréning starší
16.00 Cesta klub a klebetáreň

Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch – mladšia kategória 15
- staršia kategória 17
1.6. prílet stážistky Hannah Reuter
Deň detí na ZŠ Mudroňova 2.6
Baseballový klub Fighting Flies Bratislava za účasti detí z GoodSports pripravilo športové
aktivity ku MDD pre deti zo ZŠ Mudroňova
Deň detí v DNV 3.6.
Aj tento rok sa GSI zúčastnilo organizácie MDD v Devínskej Novej Vsi. Okrem tradičných
športových aktivít a pomoci pri zabezpečení obsluhovania skákacích hradov sme ponúkli
deťom moţnosť odpaľovať baseballové loptičky do špeciálneho baseballového tunela
zapoţičaného z českej baseballovej ligy, tímu ARROWS Ostrava, za sprostredkovanie
ďakujeme nášmu partnerskému baseballovému tímu Fighting Flies Bratislava.
Softballový turnaj – ženy v Trnave 4.6.
ďalší zo série turnajov
počet dievčat 9
Grilovačka pre deti a rodičov z t-ballu 7.6.
Zúčastnených detí 25
rodičov 15
zápas medzi deťmi a rodičmi
tréning
grilovačka
Softballový zápas juniorky v Trnave 8.6.
dievčat:10
Príchod stážistky McKayly Bane 11.6.
Hodiny anglického jazyka v ZŠ Bukovčana 1 a 3
15.6.2017 Welcome párty pre McKaylu a Hannah
detí:20
trénerov:5
aktivity: príbehy, hry, súťaţe, občerstvenie
zoznamovacie súťaţe
Prípravy na tábor Bojnice 2017
Športovo-anglický tábor Bojnice 2017
29.6.-9.7.2017

V prekrásnom prostredí Hornej Nitry sa uskutočnil 21.ročník športovo – anglického tábora
(baseball campu) pre deti v dňoch 1.7.-9.7.2017 v rekreačnom zariadení Hlboké nad
Bojnicami, záujem zo strany detí a rodičov bol veľký.
Cieľovou vekovou skupinou boli deti vo veku 7-18 rokov. Tábora sa zúčastnilo 89 detí (z
toho 83 zo Slovenskej republiky, 5 z Belgicka a 1 z Českej republiky) Na riadny priebeh
tábora dozeralo 45 dospelých – trénerov, asistentov trénerov, prekladateľov, organizátorov
a dvaja zdravotníci ( 16 Severoameričanov a 29 Slovákov)
Cieľom projektu bolo vyplniť voľný čas detí zmysluplne športovým (baseball, basketball,
voleyball, floorball, futball, stolný tenis, paintball), kultúrnym (večerné posedenia pri
táboráku s hudbou a spevom, ohňostroj, večerné zábavné hry tzv. crazy games, koncert),
vzdelávacím (hodiny angličtiny zábavnou formou rôzne súťaţe, hry) i etickým programom
(večerné vyhodnotenie dňa s príbehmi a ponaučeniami). Kaţdé ráno bol presne stanovený
program, ktorý bol na konci dňa vyhodnotený. Všetci mali pocit, ţe týţdeň ubehol veľmi
rýchlo a prejavili záujem , aby tábor býval v budúcnosti dlhší. V rámci večerného programu
sa kaţdý večer niektorí z trénerov zo Slovenska aj z USA podelili o svoj ţivotný príbeh ,
porozprávali nám čo to o sebe, svojom ţivote v USA, svojich športových skúsenostiach
a povzbudil deti aby na sebe pracovali a šli si za tým čo ich baví. Na konci týţdňa sme si
rozdávali fotky s baseballovými kartičkami
Campová kapela kaţdý večer hrala na hudobných nástrojoch rôzne populárne pesničky
a taktieţ spievali campovú hymnu, ku ktorej sme si nacvičili aj tanec. Deti sa od prvého dňa
rozdelili do ôsmych tímov. V týchto tímoch cez týţdeň trénovali baseball na záverečný
víkendový turnaj, zúčastnili sa olympiády kde súťaţili medzi sebou v rôznych športoch ako sú
basketball, americký futbal, futbal, voleyball a kvízy. Na konci dňa sme mali vyhodnotenie
poradia. Okrem olympiády si deti v týchto tímoch zasúťaţili v hre „Pevnosť Boyard tzv. Fear
Factor“ kombinovaný s nočným pochodom. Ako kaţdý rok tak 4. júla na deň nezávislosti
sme mali fantastický ohňostroj spojený s diskotékou. Prvý večer po zoznámení deti súťaţili
v tímoch o moţnosť vybrať si z 8 dresov, podľa toho ktorí sa im najviac páčil. V utorok sa
deti s vedúcimi vybrali do ZOO a zahrali si hru tzv. scavegerhunt, tu museli splniť 15 úloh,
ktoré sme na konci dňa tak isto vyhodnotili. V piatok a v sobotu deti a trénerov čakal
záverečný turnaj v baseballe. V sobotu večer sme vyhodnotili 1,2,3 miesto turnaja a ocenili
medailami. Takisto sme ocenili campera týţdňa . Z kaţdého tímu tréneri vybrali 1- 3 deti a tie
vytvorili tzv. All star tím a títo si potom v rámci exibičného zápasu zahrali proti trénerom. Na
konci týţdňa sme si volili taktieţ trénera týţdňa. Deti si mohli zahlasovať , ktorých z trénerov
majú najradšej. Prvý traja získali krásne sošky oskarov.
Väčšina detí by chcela pracovať v baseballových krúţkoch i počas školského roka a tieţ
chodiť na pravidelné víkendy táborníkov, ktoré počas roka organizujeme.
10.7.- 12.7. prípravy na denný tábor
13.7.-14.7. voľno
16.7. prípravy na denný tábor
17.7.- 21.7. denný tábor v Devínskej
počet detí: 25
trénerov a asitentov : 18
aktivity: športy, angličtina hravou formou, ZOO a scavengerhunt, plaváreň v DNV, kúpanie
v bazéne v Brewerii, opekačka pri moste slobody

Goodbye párty pre Hannah a McKaylu 21.7. 2017
zúčastnených detí a trénerov: 30
miesto: pizzeria Corleone
po dvoch mesiacoch strávených v GoodSports sme sa museli rozlúčiť s našimi dvomi
stáţistkami Hannah Reutter a McKaylou Bane. Dúfame, ţe si čas strávený s nami uţili a ţe sa
opäť na Slovensko vrátia.

22.7.-23.7. slowpitch turnaj v Trnave
zúčastnených hráčov: 11
Počas uplynulého víkendu sa na ihrisku v areáli základnej školy J. Bottu odohral 2. ročník
slowpitchového turnaja – Trnavský krígel slowpu.
Toto podujatie zorganizovali za účelom zábavy, utuţenia vzťahov medzi jednotlivými tímami
a zároveň je snahou o obnovenie slowpitchovej ligy na Slovensku.
Turnaja sa zúčastnili tímy: Goodsports Bratislava, Outmen Skalica, Oilers Hodonín, Olympia
Blansko a domáci Oldstars Trnava.
Zápasy sa hrali podľa upravených pravidiel, keď nemusela byť dodrţaná podmienka
minimálne 5 ţien v time.
Napriek tomu, ţe nie všetky tímy hrávajú pravidelne slowpitch, mali zápasy dobrú úroveň a
kaţdý tím si celý turnaj uţíval plným dúškom.
Od prvého zápasu sa ukázali v najlepšej forme hráči z Goodsports. Tí si v sobotu poradili s
kaţdým súperom a zaznamenali 3 víťazstvá.
2 výhry si pripísali aj hráči Outmen Skalica a po jednom víťaztve aj Olympia Blansko a
Oldstars Trnava.
Bez víťazstva zostali zatiaľ Oilers Hodonín.
Posledné sobotné zápasy narušil dáţď, čím sa poposúval program. Po zápasoch mali
nasledovať individuálne súťaţe, ktoré sa však z dôvodu časové sklzu nekonali.
program od pondelka 24.7.- 28.7.
pondelok – upratovanie klubu po dennom tábore, kofola
utorok - súťaţe a hry na ihrisku, frisbee, futbal, zúčastnených detí 5, potom kino
streda – magio pláţ volejbal detí a trénerov 30, potom grilovačka u Mozsiovcov a rozlúčka
s Hannah
štvrtok – voľno, odchod Hannah Reutter
piatok – voľno
program o pondelka 31.7- 4.8.
pondelok – opekačka na Srdci , hry , športy, opekanie, zúčastnených detí 8, trénerov: 3
utorok – kúpanie Bager, detí 8, tréneri 2
streda - kúpanie v Hainburgu, detí 9, trénerov 3
štvrtok – brigáda na baseballovom ihrisku, potom kofola, detí 8, trénerov 5
piatok – kúpanie Bager, detí 7, tréneri 2
program od pondelka 7.8. – 11.8.
pondelok – ME do 23 rokov, 15.45 otvorenie, 16.00 zápas Slovensko: Fracúzsko, trénerov: 3,
detí 11
utorok – inventúra športových potrieb, baseballových rukavíc
streda – zmrzlinový deň v GSI , detí 6 a trénerov 3
štvrtok – filmy v klube a hry, detí 5, trénerov 3
piatok – filmy v klube a hry, detí 4, trénerov 5

program od pondelka 14.8. – 18.8.
program v klube nie je
víkend 19.8.- 20.8. 2017
slowpitchový turnaj v Trnave Old Stars Cup Majstrovstvá SR
10. ročník
7 tímov
GoodSports sa po dvoch výhrach, dvoch prehrách a jednej prehre po dvojnásobnom predlţení
umiestnil na 5. mieste v MS SR v slowpitchi.
program od pondelka 21.8. – 25.8.
pondelok – program v klube hra aktivity , twister, scrabble
utorok – program v klube, talisman
streda- korčulovanie na hrádzi
štvrtok – turistika na Kolibe
piatok – program v klube filmy popcorn
program od pondelka 28.8. – 1.9.
pondelok – klub zatvorený
utorok – klub zatvorený
pondelok a utorok sa 4 naše dievčatá zo softballového tímu zúčastnili sústredenia v Trnave
streda – brigáda na ihrisku, kofola
štvrtok – program v klube filmy , hra aktivity
piatok – zatvorené

September
Denný program GoodSports
Pondelok : 13.30-18.00 klub B3 trieda
16.30- 18.00 baseball kadeti tréning
Utorok : 13.30-16.00 klub B3 trieda
16.00 – 18.00 softball dievčatá tréning
Streda:
13.30- 18.00 klub
16.30- 18.00 tréning kadeti baseball
Štvrtok: 13.30-18.00 klub B3 trieda
16.00-18.00 tréning softball
Piatok: VOĽNO
Sobota: VOĽNO
Nedeľa: 13.00- 18.00 klub
13.00-15.00 floorbal
16.00 Cesta klub a klebetáreň
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch – mladšia kategória 15
- staršia kategória 17
7.9. nábor detí na krúžky v školách
zúčastnených trénerov 3

pomocníkov 6
7.9. príchod návštevy Matta Conrada na SR na dva týždne
9.9. Decathlon – Vital Sport
Akcia zameraná na propagáciu športov, aj za účasti GoodSports International Slovensko.
Na našom stanovišti sme ponúkli deťom moţnosť vyskúšať si hádzanie, odpalovanie
a chytanie.
Zúčastnených trénerov : 6
Pomocníkov: 12
10.9. Kadetský dvojzápas proti tímu z Trnavy na našom ihrisku v DNV
16.9. – 17.9. softballové playoff junioriek v Trnave
Naše dievčatá skončili na peknom 3. mieste.
Softballový turnaj v Prahe organizovaný Americkou Ambasádou 30.9.-1.10.2017
Za účasti hráčov a hráčiek z GSI.
Program v Prievidzi očami vedúcej programu pre Prievidzu a okolie Adriány Štangovej:
SEPTEMBER 2017
September ubehol ako voda a my v Prievidzi sme sa nestihli ani zastaviť. Prvé dni mesiaca
som zháňala čo najvhodnejšiu miestnosť, kde by sme mohli prevádzkovať klub pre deti –
miestnosť, kde sa budú môcť učiť, hrať alebo len tak oddychovať. V polovici septembra sme
podpísali zmluvu v priestoroch priamo v centre mesta, kam to budú mať deti z viacerých škôl
veľmi blízko.
Kým bol Tom s Debbie ešte na Slovensku riešili sme spolu všetky organizačné veci, ktoré sú
potrebné na rozbeh novej „pobočky“. Pri celých týchto začiatkoch mi nesmierne pomáhala
v prvom rade nenahraditeľná Katka, no aj Roman či Maja, ktorí uţ s vedením GoodSportsu
majú bohaté skúsenosti.
Z Prievidze sme sa na deň presunuli aj do neďalekej obce Kanianka, kde sme uzavreli
spoluprácu s ich ţiakmi behom pondelkov. Program budú tvoriť športové hry v anglickom
jazyku a neskôr aj rôzne iné hry v školskom klube, v ktorom budem súčasťou spolu
s vychovávateľkami.
Keď uţ boli priestory, prišiel čas na oslovovanie detí. Plagáty uţ boli od začiatku septembra
rozvesené po všetkých školách a oslovila som deti aj cez internet. Pre lepšiu propagáciu nášho
programu som sa spolu s junior coachom z baseballového campu Dominikom Mífekom
zúčastnila udalosti „Mladí pre Prievidzu“. Táto akcia prezentovala všetky stredné školy

a mimoškolské organizácie z Prievidze. Počas tejto akcie sa nám podarilo predstaviť
Goodsports aj primátorke mesta Prievidza.
Síce sme na prerábke klubu ešte stále pracovali (maľovali sme, sťahovali sme, zháňali sme
nábytok,..), niektoré Goodsports aktivity uţ mohli začať. A tak sme v septembri rozbehli ako
volejbalový, tak aj biblický krúţok, začali sme program v Kanianke a podarilo sa nám mať aj
prvé hodiny angličtiny.
Síce bol september plný povinností, verím, ţe sme spravili všetko pre to, aby sme uţ mohli
iné mesiace fungovať naplno a venovať svoj čas deťom a mládeţi v Prievidzi.

Október
Denný program GoodSports Bratislava
Pondelok : 13.30-18.00 klub B3 trieda (angličtina, rôzne hry)
15.30-17.00 baseball tréning krúţok od 9-15 rokov
16.30- 18.00 baseball kadeti tréning
Utorok : 13.30-18.00 klub B3 trieda (angličtina, rôzne hry)
14.00-15.30 t-ball krúţok deti od 6-9 rokov
Streda:
13.30- 18.00 klub
15.00 – 16.30 t-ball krúţok deti od 6-9 rokov
16.30- 18.00 tréning kadeti baseball
Štvrtok: 13.30-18.00 klub B3 trieda (14.00-15.30 konverzácia v AJ krúţok, v klube rôzne
hry)
16.00-18.00 tréning softball/baseball mix
Piatok: VOĽNO
Sobota: VOĽNO
Nedeľa: 13.00- 18.00 klub
13.00 – 15.00 floorbal
16.00 Cesta klub a klebetáreň
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch – mladšia kategória 16
- staršia kategória 18
Začiatok krúžkov od 2.10.2017
Jabĺčkové hodovanie 7.10.2017
Uţ po 6.ty krát sa aj GoodSports zúčastnil tejto krásnej akcie. Ďakujeme veľmi pekne
všetkým rodičom a priateľom, ktorí nás podporili upečením jablkovej dobroty.
Kadetské play-off 7.10 - 8.10. 2017
1. miesto BK Apollo Bratislava
2.miesto GSI/FFB
3. miesto Trnava Angels
Zhrnutie trénera:
Nemam rad druhe miesto a radsej beriem tretie miesto, ale tato medajla je vynimka.

Druhe miesto, ktore sa rodilo za posledne tri roky velmi tazko. Kader, ktory sa formoval a
odohral dnes finalovy zapas v pocte 10 deti, bol za posledne tri roky obmeneny mozno aj 25
krat a z toho len tuto sezonu to bolo cca 10 krat. Od cca 1/4 sezony sme sa ustalili na pocte 10
deti.
Odohrat proti Trnave Angels vyrovnane zapasy (jeden sa predlzoval o dva inningy) a vcera
vyhrat rozhodujuci zapas o postup do finale bol nadherny pocit.
Proti Apollu Bratislava sme odohrali tuto sezonu takmer vsetky zapasy viac menej vyrovnane
a raz sme sa tesili aj z vyhry. Vcerajsi zapas, ktory sme prehrali 3:5 bol jeden z
najkvalitnejsich, ake som v ramci kadetov videl a ktore som odkoucoval.
Dnesny finalovy zapas nam nejak dosli ostre naboje na palke, ktore nas vcera tak zdobili na
zapase proti Trnave. Apollo po ozaj kvalitnom vykone, po viacerych fakt nadhernych
odpaloch, zasluzene vyhralo 9:3.
Nasu poslednu sezonu hodnotim ako najkvalitnejsiu za posledne tri roky. Decka spravili po
individualnej a aj timovej stranke obrovske pokroky, co niektorych doviedlo az do
reprezentacie. A je to hlavne vdaka tomu, ze sme mali obrovsku podporu zo strany
GoodSports International Slovensko a baseball klubu Fighting Flies Bratislava, vdaka ktorym
som mohol deckam vybavit vynikajuce podmienky na trenovanie -> umoznena zimna
priprava v telocvicni na Pavla Horova, materialne zabezpecenie (palky, rukavice a ostatne
veci), umoznenie individualnych nadhadzovacskych treningov pocas treningu FF v telocvicni
pocas zimy a sustredenie v Cremosnom.
Velke dakujem patri vsetkym mojim asistentom za poslednych dva a polroka, tj. Galo, Viktor
Bena, Cico, Kubo Hurbanic a Turek.
Dalej, obrovske dakujem patri individualne Romanovi Mozsimu za kondicne treningy v ramci
zimnej pripravy, Andreasovi Kellerovi za cas venovany individualne prvometarom a pomoc v
ramci rozhodcovania zapasov, Mattovi, Tylerovi a Tokuovi za ich pomoc na treningoch,
Patovi Benovi, ktory nam odpiskal vacsinu zapasov a pizza Grande za sponzoring pizze.
Velmi velke dakujem patri taktiez aj rodicom za podporu deti na zapasoch (hlavne playoff) a
za pomoc, ochotu a hlavne spolupracu pocas zimnej pripravy a aj pocas celej sezony.
A asi uplne najvacsie dakujem napisem sebe, ze som sa na to dal, ze som na to mal nervy
a hlavne trpezlivosť.
22.10.2017 Floorbalový turnaj
Občianske zdruţenie GoodSports International Slovensko zorganizovalo dňa 22. októbra
2017 11. ročník floorballového turnaja (jesenná časť).
Turnaj sa odohral v telocvični v Základnej škole Ivana Bukovčana 3, v 3 vekových
kategóriach a to kategória detí a mládeţ od 10-13 rokov, kategória od 14 do 16 rokov a
kategória 17 a viac.
V kategórii detí 10-13 rokov sa vytvorili 2 tímy (Green Bulls, Mráčik 9). Všetky deti sa
snaţili o čo najlepšie umiestnenie. Miesta boli ocenené medailami, okrem miest sme ocenili
aj najlepšieho brankára (Kristián Lacko) a najlepšieho strelca turnaja.(Peter Kurth). 1. miesto
obsadil tím Mráčik 9 , 2. miesto Green Bulls.
V staršej kategórii 14 – 16 rokov sa vytvorili 4 tímy s názvami (Mráčik 9, Ošípané,
Šunesovci, Stroskotanci) Miesta boli opäť ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho
brankárkára (Karol Vlašič) a strelca turnaja.(Tomáš Šuda). 1.miesto Mráčik 9 , 2.miesto
Ošípané , 3.miesto Stroskotanci .
V kategórii 17 a viac sa zúčastnili 3 tímy: White Jerseys, Ošípané a Stroskotanci . Miesta boli
ocenené medailami, okrem miest sme ocenili aj najlepšieho brankára a najlepšieho strelca
turnaja . 1. miesto obsadil tím White Jerseys , 2. miesto obsadil tím Stroskotanci a 3.miesto
obsadil tím Ošípané .

Turnaja sa zúčastnilo dokopy 58 hráčov.
28.10.-1.11.2017 jesenné prázdniny
Program v Prievidzi (týždenný) od októbra
Pondelok
Kanianka - klub + športy v angličtine (kaţdý mesiac iný šport s anglickými slovíčkami)
Utorok
12:30 - 13:30 Klub (spoločenské hry/ videá)
13:30 - 15:30 Angličtina (Baška)
15:30 - 17:00 Klu
Streda
12:30 - 13:30 Klub (spoločenské hry)
13:30 - 15:00 Volejbal (školský krúţok)
15:00 - 16:00 Angličtina (Baška)
16:00 - 17:00 Klub
Štvrtok
12:30 - 14:00 Tvorivé dielne
14:00 - 15:30 Biblický krúţok
15:30 - 17:00 Baseball
Piatok
12:30 - 14:30 (Klub)
14:30 - 15:30 (Doučovanie AJ)
15:30 - 17:00 Posilovňa (baseballisti)

November
Denný program GoodSports - Bratislava
Pondelok : 13.30-18.00 klub B3 trieda (angličtina, rôzne hry)
15.30-17.00 baseball tréning krúţok od 9-15 rokov
Utorok : 13.30-18.00 klub B3 trieda (angličtina, rôzne hry)
14.00-15.30 t-ball krúţok deti od 6-9 rokov
Streda:
13.30- 18.00 klub
15.00 – 16.30 t-ball krúţok deti od 6-9 rokov
Štvrtok: 13.30-18.00 klub B3 trieda (14.00-15.30 konverzácia v AJ krúţok, v klube rôzne
hry)
16.00-17.30 Baseball LL/ futbal
Piatok: VOĽNO
Sobota: VOĽNO

Nedeľa: 13.00- 18.00 klub
13.00- 15.00 floorbal
16.00 Cesta klub a klebetáreň
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch – mladšia kategória 15
- staršia kategória 19
12.11. 2017 futbalový turnaj
Dňa 12. novembra 2017 GoodSports Intenational Slovensko usporiadalo 14.ročník
futbalového turnaja (jesenná časť). Turnaj sme opäť odohrali v telocvični v Základnej škole
Ivana Bukovčana 3, v troch vekových kategóriach deti 10-13 rokov, 14-16 rokov a 17 a viac
rokov.
V kategórii detí vo veku 10-13 rokov sa vytvorili 4 tímy: Galaxy Stíhačky, Čo chceš,
Kopčany street, FC Ulita.
1.miesto obsadil tím Galaxy stíhačky , 2.miesto tím Ulita a 3.miesto Čo chceš. .
Miesta boli ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho strelca (Tonko Chromík) a
brankárku turnaja (Vanesa Fichová).
V kategórii 14-16 rokov sa vytvorilo 6 tímov s názvami Team XXX, Borci, FC Temeraf,
Miško FC, Tieţ fanúšikovia, Marietka tím. 1.miesto obsadil tím Tieţ fanúšikovia , 2.miesto
Marietka tím a 3. miesto Borci.
Miesta boli ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho strelca (Roderik Malovec) a
brankára turnaja (Richard Šafárik).
V kategórii 17 a viac rokov sa vytvorilo 8 tímov s názvami: Stroskotanci, Vlčáci, Team XXX,
Víťazi, Marietka tím, Tieţ fanúšikovia, Donkey Punchers, Jokers.
1.miesto obsadil tím Tieţ fanúšikovia , 2.miesto tím Jokers a 3.miesto Team XXX.
Miesta boli opäť ocenené medailami a ocenili sme aj najlepšieho strelca Roderik Malovec a
brankára turnaja z tímu Jokers.
Futbalového turnaja sa zúčastnilo dokopy 98 hráčov.
17.11. koncert GODZONE tour
Hant aréna
počet účastníkov: 9
počet trénerov: 2
po koncerte občerstvenie a spoločne strávený čas rozhovormi o koncerte
30.11. návšteva domu dôchodcov v DNV
Vianočné dekorácie – papierové vianočné vločky
Rozhovory s klientami zariadenia
občerstvenie
Október a november očami vedúcej programu pre Prievidzu:
V októbri a novembri sme u nás v Prievidzi uţ išli naplno.
Skvelý ohlas má pondelkový krúţok v Kanianke. Na krúţku sa uţ vystriedalo skoro 25 detí –
kaţdý pondelok príde aspoň 12-15 z nich (aj napriek kiahňovej epidémii, ktorá je v Kanianke
uţ viac neţ mesiac) oprášiť svoju angličtinu a zašportovať si. Hrávame rôzne športy, medzi
obľúbené patrí vybíjaná, futbal a skúsili sme si aj frisbee a baseball.
Na prípravu náročná, no s viditeľnými posunmi detí je naša angličtina.
V spolupráci s Piaristickou spojenou školou vedieme spolu s telocvikárom volejbalový
krúţok, ktorý je na škole veľmi populárny. Zapísaných je 34 detí – týţdenne ich chodí 12-17.

Čo nás veľmi teší je baseball, ktorý sme tieţ rozbehli. Zaujal skôr starších ţiakov (13-15r.),
ktorí sú veľmi talentovaní. Obmedzením je momentálne telocvičňa, kde sa krása baseballu
nemôţe aţ tak veľmi prejaviť, keďţe priestor tam je obmedzený.
Spolu s Robom sa nám podarilo rozbehnúť aj piatkový program, ktorý máme v posilňovni,
ktorý je zas obľúbený hlavne u chlapcov.
Biblický krúţok je krúţok, ktorý vediem uţ 3 roky. Na túto malú skupinku chodí 10 dievčat,
s ktorými sa spolu modlíme, zdieľame a čítame bibliu. Na blíţiaci sa advent sme si stanovili
aj pár výziev, ktoré sa nám, verím, podaria splniť.
Naša klubovňa je uţ tieţ plne funkčná- tento mesiac sme tam dokúpili ešte rýchlovarnú
kanvicu, aby sme sa v tomto chladnom období mohli ohriať pri šálke čaju.
Dokúpili sme si k miestnosti aj parkovacie miesto, kde môţeme parkovať na stráţenom
upravovanom parkovisku priamo za budovou.

December
Denný program GoodSports - Bratislava
Pondelok : 13.30-18.00 klub B3 trieda (angličtina, rôzne hry)
15.30-17.00 baseball tréning krúţok od 9-15 rokov
Utorok : 13.30-18.00 klub B3 trieda (angličtina, rôzne hry)
14.00-15.30 t-ball krúţok deti od 6-9 rokov
Streda:
13.30- 18.00 klub
15.00 – 16.30 t-ball krúţok deti od 6-9 rokov
Štvrtok: 13.30-16.00 klub B3 trieda (14.00-15.30 konverzácia v AJ krúţok, v klube rôzne
hry)
16.00-17.30 Baseball LL/ futbal
Piatok: VOĽNO
Sobota: VOĽNO
Nedeľa: 13.00- 18.00 klub
13.00- 15.00 floorbal
16.00 Cesta klub a klebetáreň
Priemerný počet detí zúčastnených na tréningoch – mladšia kategória 15
- staršia kategória 19
Mikuláš pre deti zo sociálne slabších rodín v f-centre 5.12. 2017
-program : vystúpenie moderného klauna Slíţa
- Mikuláš, čerti a anjeli: úlohy a súťaţe
- naších pomocníkov: 9
- vedúci: 3
Mikulášska párty 6.12. 2017
6.12. sme pre deti pripravili Mikulášsku párty. V klube na nich čakal Mikuláš, čerti a anjeli.
Priniesli deťom sladké balíčky. Deti si tieţ mohli zasútaţiť a dostať odmeny. Všetci sa
vynikajúco zabavili. Za sponzorskú podporu ďakujeme Pizza Grande a MČ DNV.
Zúčastnených detí: 35, pomocníkov: 4, vedúcich: 3

Vianočná párty 16.12.2017
Vianočná disco pre deti. Občerstvenie z Pizza Grande. Hra Secret Santa.
Zúčastnených detí 30:
Vedúcich: 3
19.12.2017 Vianočný baseballový zápas detí z t-ballu (deti z tímu A – utorok a deti z tímu
B- streda) v nových dresoch
23.12.-7.1. Vianočné prázdniny
Mediálna a publikačná činnosť - všetky naše akcie sme odprezentovali aj v médiach
v Devexe, Devínsko –novoveskej televízii, našej webovej stránke, webovej stránke školy
Ivana Bukovčana 3, turistickej informačnej kancelárii v DNV.

Poďakovanie:
Naša vďaka patrí všetkým našim podporovateľom a priateľom, ktorí svojou pomocou prispeli
k tomu, ţe sme aj v roku 2017 mohli vykonávať svoju činnosť a organizovať aktivity.
Osobitne chceme poďakovať:
Základná škola Ivana Bukovčana 1 a 3, p. riaditeľka Mgr. Renáta Balogová
Základná škola Pavla Horova 16, p. riaditeľ Mgr. Miloš Marko
Rímsko - katolícka farnosť v Devínskej Novej Vsi
Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves - finančná podpora
Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy - granty na podporu našich aktivít
Americká Ambasáda Bratislava – finančný grant
Liberty Global – finančná podpora
Pizza Grande DNV- materiálna podpora
Všetkým priaznivcom a podporovateľom , ktorí nám darovali svoje 2% a všetkým rodičom,
ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli.
Všetkým sponzorom, ktorí nám finančne pomohli.
Všetkým podporovateľom z USA.

Kontakty:
Thomas Raymond Johnson, 0907 255 211, goodsportssk@gmail.com
Deborah Ann Johnson, 0911 117 360, debjohns@gmail.com
Ing. Katarína Mózsiová, 0902 705 507, katarina.mozsiova@gmail.com
Roman Mózsi, 0901 777 773 , roman.goodsports@gmail.com
Mária Salkovičová, 0903 907 744, maria.salkovicova@gmail.com

Webová stránka www.goodsports.sk

