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Březen
Klub

Oslavy Joudrs 20. let pokračují

V březnu byly představeny další novinky. Každý člen našeho klubu obdržel reflexní přívěsek, který zároveň slouží jako bezpečnostní prvek, do areálu
byly instalovány cvičící hrazdy a také jsme představili novou dresovou mikinu pro chlapeckou větev.

Příprava na letní sezónu

Na den 24.3. se sešli na bourání haly dobrovolníci a hráči týmů. Za 7hodin byla hala zbourána. Týden po tomto se konala i celo-klubová brigáda,
kde mladší týmy uklízeli areál a připravovali jej na letní sezónu. Veliké poděkování patří všem, kteří přiložili ruce k dílu.

Ženy A
Na turnajích v Itálii a v Holandsku
Ženské áčko bylo v minulých týdnech na dvou turnajích v zahraničí. V termínu 16.-18.3. se žen
vydaly do Bollate, kde stihly odehrát pouze jeden zápas, zbytek turnaje se bohužel pro nepřízeň
počasí musel zrušit. Naopak na turnaji Mastenbroek Toernooi v nizozemském Enschede si ženy
zahrály zápasů dost a získaly konečnou 4. příčku po prohře s ruským Carrouselem 4:2. Ženský
tým si připsal i jednu Individuální cenu - Eva Rendlová se stala "Homerun queen" turnaje.

Muži A
Muži koledovali na Velikonoční pomlázce na Tempu
Muži A na Velikonoční pomlázce na Tempu druzí. Přemožitele našli naši muži jen od
extraligového Tempa, na jehož nadhozu se vystřídal, jak Marek Joska, tak i Jirka Brabec. Muži
skončili ve své skupině druzí právě za Tempem A a do semifinále nastoupili proti týmu Locos
Břeclav, se kterým se budou setkávat v druhé lize. Chlapi v nervy drásajícím zápase ukazali
silu a Břeclav porazili v tie-breaku 8:6. 3 bodovým homerunem se v tomto zápase blýskl
nejprve Vojta Kříva a pak 2 bodovým Jirka Pokorný. S přípravou panuje zatim spokojenost.
Dalším turnajem, na kterém uvidite naše mužské Áčko je Memorial Radka Štěpánka na hřišti
pražských Eagles.
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Juniorky
Dobročinná akce v Jedličkově ústavu
Pořádaly první ročník Free Tap Joudrs Bazárku. Klienti ústavu si tak mohli ukořistit nejen krásné módní
kousky, ale i si smlsnout na muffinech a horké čokoládě, které pro ně naše Juniorky připravily. Vše bylo
pro návštěvníky zdarma. Holky a kluci si odnesli úsměv na rtech - spolu s úlovky v podobě plných
igelitek „nového“ oblečení a doplňků, které jim udělalo velikou radost, ale především to bylo krásné
pozitivní odpoledne. U srdce hřeje skvělý pocit pro dobrou věc. Poděkování je i všem, kteří přispěli
svými věcmi.

Kadeti mladší
Víkendové soustředění ve svižném rytmu
Krom softballových dovedností kluci vyzkoušeli hodinku s instruktorkou
Petrou a její dcerou Bárou, které je zasvětily do profi skákání přes švihadla
včetně freestylu. Kluci se celkem zapotili a přispělo jim to k rozvoji fyzické
kondice.

Žáci U11 a Coachball
Turnaji Joudrs indoor Cup 11 MIX
Kluci z U11 se sešli na turnaji Joudrs indoor Cup 11 MIX, kde si "změřily" síly
s coachballisty z týmů Joudrs Orange, Joudrs Grey, Eagles, Spectrum,
Kostelec, Beroun a Ledenice. Na turnaji se jim vedlo velice dobře. Projevila
se zimní příprava a na pálce i v poli se jim dařilo. Ale ani Joudrs Orange a
Grey si nevedli vůbec špatně. Všichni hráči do utkání nastupovali s velikým
nasazením a zapálením pro hru.
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Bee ballová školní liga
Zahájení 3. ročníku Joudrs školní bee ballové ligy
Na hřišti se utkalo 5 týmů ze 4 základních škol Prahy 8. Každý hráč se může pyšnit svým diplomem.
Výsledky I. kola: 1. místo ZŠ Dolákova, 2. místo ZŠ Žernosecká 2, 3. místo ZŠ Žernosecká 1, 4. místo ZŠ Hovorčovická a 5. místo ZŠ
Glowackého.

Joudrs jinak
Den Země - Jarní úklid
Joudrs se v letošním roce opět zapojí do projektu Městské části Prahy 8 Jarní úklid – Den Země.
Termín: úterý 24.4.
Sraz týmů: v 16:45 u Clubhoubu – zahájení úklidu v 17hod.
Lokalita úklidu – okolo areálu Svoboda parku a část lesa - viz přiložená mapka
Úklid budeme realizovat od dolní části lesa směrem nahoru k areálu
Těším se na hromadnou účast všech našich hráček a hráčů, realizačního týmu a přátel klubu Joudrs. Přijít pomoci může každý.

Co nás čeká v dubnu

