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ČERVEN
Aktualita

Pozvánka na Mistrovství Evropy juniorů a kadetů

V pondělí 25.července odstartuje na hrištích Joudrs 10. ročník ME juniorů. V kategorii juniorů 
budou zastoupeny tyto země: Česká republika, Chorvatsko, Dánsko, Izrael a Velká Británie. V 
kategorii kadetů odstartuje premiérový 1. ročník ME kadetů a budou zde zastoupeny týmy z: 
České republiky, Chorvatska, Dánska a Izraele. ME obou kategorií bude vrcholit v sobotu kdy 
se bude bojovat o medaile.

Ženy A 
Po jarní části na vrcholu extraligy
Naše ženské Áčko je jako rozjetý vlak, v červnu bez jediné porážky. Za celou jarní část s 
bilancí 21 zápasů a 20 výher, skóre 145:28 si drží pohodové 1.místo se 4 bodovým 
náskokem před druhými Ledenicemi.

V sobotu 10.června si naše hráčky Áčka bez problémů poradily 2 krát nad Chemií z 
Kotlářky na domácím hřišti Jouds. V prvním zápase se sice bodově prosadily až v polovině 
utkání, ale i to jim stačilo na pohodovou výhru 7:1. V druhém zápase se Chemie pokusila 
na začátku zápasu hrozit, ale podařilo se jim pouze dvakrát skórovat. Joudrsačky zápas 
korigovaly a v dohrávce čtvrté směny doslova soupeřky rozstřílely a 9 body zápas 
předčasně ukončily, výsledek 12:2 pro Joudrs.

V neděli zavítaly do Svoboda parku hráčky Eagles z nedaleké Krče. Průběh prvního zápasu 
byl zpočátku vyrovnán, pak se podařilo hráčkám Eagles ve 3.směně odskočit o 2 body. V 
dohrávce 6.směny se našim hráčkám podařilo zápas 5 body otočit a vyhrály těsně 7:6. V 
druhém zápase to bylo na obou stranách bez chyb v poli. Joudrsačky měly 10 opravdu 
hezkých hitů, ale podařilo se jim dotlačit jen tři body, i to k vítězství stačilo. Skóre 3:1 pro 
Joudrs.

Ve čtvrtek 15.června opět na domácí hřiště Joudrs přijely holky ze SaBaTu z Tróji. Oba 
zápasy byly pod taktovkou Joudrs a soupeřkám nebylo dovoleno ani jednou skórovat. 
Vítězstvími 4:0 a 7:0 ukončily jarní část sezóny.

Odpoledne plné zábavy pro děti do 10 let
V úterý 27.června pořádalo micro s týmem žáků jako každoročně sportování pro děti. Vzhledem k počasí, které bylo bohužel deštivé se akce 
musela přesunout do tělocvičen. Pro děti bylo připraveno 10 stanovišť (odpalování, hod na přesnost, skákání v pytli, slalom, skok do dálky.......). 
Po absolvování všech disciplín, na kterých získávaly děti razítka si došly pro sladkou odměnu. Nechyběla ani diskotéka a tancování. Děti si 
akci náramně užívaly a dokonce za nimi dorazil i náš maskot Joudík.
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Juniorky

V 2.lize si v červnu vedly velmi slušně
Po polovině sezóny si naše juniorky drží výborné dělené druhé místo v tabulce, jen jeden bod ztrácejí na první místo.

V sobotu 10. června hostily naše juniorky na domácím hřišti tým SaBaT. V prvním duelu to našim děvčatům pálilo o sto šest. 
Krásnými odpaly propalovaly soupeřky a body se jen hrnuly. V obraně téměř bez chyb autovaly soupeřky. Konečné skóre a výhra 
Joudrs 11:5. Druhý zápas již nebyl bodově tak zajímavý jako první. Odpaly jak joudrsaček tak soupeřek většinou končily přímo v 
rukavicích nebo příhozy na první metu. Vítězství Joudrs 3:0.

Muži A
Po půlce sezóny na skvělém 3. místě

O prvním červnovém víkendu naši chlapi sehráli 4 náročné zápasy. Všechny klání byly s týmem Chemie Kotlářka. 2 krát nahoře a 
dvakrát dole. V sobotu první prohra 11:1 a následně výhra 9:1. V neděli prohra 12:2 a poté výhra 10:3. Ve všech 4 zápasech bylo 
vidět spoustu krásných dlouhých odpalů, padlo i pár homerunů na obou stranách. V poli byly vidět jak těsné auty, tak občas slušné 
errory.
V sobotu 17. června zavítal do Svoboda parku tým z Ledenic. V prvním zápase se naši chlapi bod po bodu pomalu vzdalovali 
soupeři. Tým žraloků dokázal jen v závěru zápasu snížit prohru na konečných 10:5 pro Joudrs. V druhém zápase si naši chlapi na 
začátku vybojovali menší 3 bodový náskok. Ve čtvrté směně Ledenice zahrozili 6 body, ale naši se ničeho nezalekli a hned v 
dohrávce čtyřky jim nasázeli 5 bodů a zápas udrželi na své straně. Pak už jen zápas korigovali do konečného vítězství 11:8.
V neděli 18. června přijeli do Bohnic Hladoví Hroši ze Sezimova Ústí. V prvním zápase první dvě směny patřily Joudrs, ale 3. a 4. 
směna patřila jednoznačně Hrochům a zápas otočili na svou stranu. V závěru zápasu byla ale vidět větší chuť po vítězství na straně 
Joudrs, kdy zápas naši muži stačili otočit a vyhrát těsně 11:10. V druhém zápase byli opět na koni lehce soupeři, ale jen do 4. 
směny. Ve směně páté se naši "urostlí" chlapi opřeli do pálek a 6 body otočili zápas na svou stranu. Druhé vítězství nad Hrochy 
10:7.

V červnu 8 zápasů a skvělých 6 výher. Naši Muži A jsou zápas od zápasu lepší a lepší. Joudrs olé!!!

Kadetky starší
Tato sezóna jim nevychází podle očekávání
O víkendu 10.-11. června děvčata vyrazila do Trutnova na 3.kolo ex kadetek. Bohužel se jim o tomto víkendu 
podařilo vyhrát jen jeden jediný zápas s týmem Eagles v poměru 3:2. V ostatních zápasech hrály holky pěkně, měly 
jak hezké zákroky v poli, tak i slušné odpaly, ale na soupeřky tentokrát nestačily. Prohra s Trutnovem, Arrows i 
Tempem. 

Extraliga - základní část u konce a krásné druhé místo 
V úterý 13. června se naše juniorky vydaly do Dvora Králové změřit své síly. První zápas byl od začátku velmi vyrovnán. Ze 
strany Joudrs bylo v poli více chyb než jsme byli zvyklí, ale holky to kompenzovaly pálkou, která se jim opravdu povedla. 15 hitů 
na naší straně znamenalo, že výsledek byl 11:8 pro Joudrs. Druhý zápas byl také velmi vyrovnán. Velmi hezkých odpalů bylo na 
obou stranách nespočítaně, ale již bezchybná obrana joudrsaček rozhodla o vítězi. 13:10 pro Joudrs.

V sobotu 17.června se naše juniorky vydaly na nedaleký SaBaT. V prvním zápase již naše slečny vedly po dvou směnách o  šest 
bodů, ale soupeřkám se podařilo v dohrávce trojky zápas devíti body otočit ve svůj prospěch. Od páté směny byly naplno 
probuzeny pálky Joudrs. Konečný výsledek 22:11 pro Joudrs. V druhém zápase jsme se nedokázaly bodově prosadit, pálky byly 
zřejmě po předešlém výkonu "unavené" a přibylo chyb v poli. Výhra SaBaTu 5:3.

V neděli 11. června zavítal do Svoboda parku tým Čechie Praha. Opravdu hezké odpaly byly vidět na obou stranách, ale našim holkám nešla hra v poli podle jejich 
představ. Díky našim errorům, kterých bylo více nežli málo nakonec zvítězily soupeřky 11:6. V druhém zápase se soupeřkám v prvních dvou směnách  díky slušným 
odpalům a naší nevydařené hře v obraně podařilo odskočit o 9 bodů. Naše juniorky, hru, ale nevzdaly a po malých kouskách odkrajovaly náskok. Zkušené soupeřky, ale 
nedovolily obrat a náskok si bezpečně ohlídaly. Druhá prohra 7:10.

O víkendu 24.-24. července v Kostelci n/Orlicí naše juniorky odehrály několik singlů a nevedly si vůbec špatně. 5 zápasů a 5 jasných výher. První se jim do cesty postavil 
SaBaT, který doslova smetly 10:0. Další na řadě Storms Řepy, (kladly lehký odpor)10:3. Následně Čechie Praha, kterým nedaly Joudrs sebemenší šanci a vyhrály 11:0. PV 
Praha odcházely po duelu s Joudrs se svěšenými hlavami po prohře 13:0. Poslední zápas tohoto vydařeného víkendu byl s Trutnovem. I v tomto klání měly děvčata z 
Joudrs navrch a byla z toho přesvědčivá výhra 8:2. V červnu se opravdu dařilo. Jen tak dál děvčata!

V neděli 18.června hrály juniorky až v Trnavě (SVK). Ani jeden ze dvou zápasů neskončil pro naše děvčata výhrou. V prvním klání se jim nedařilo na pálce, pár hitů sice 
bylo, ale nestačily k dosažení bodů. Prohra 9:1. V druhém zápase to bylo o poznání lepší, ale soupeřky hrály výborně a velmi pozorně v poli a nechtěly naše holky 
nechat odjet s výhrou. Druhá výhra Trnavy 7:5. 

Poslední červnový víkend před prázdninami holky zavítaly na nedalekou Krč. V prvním zápase proti domácímu týmu Eagles vyhrály těsně 11:10 ve velmi divácky 
atraktivním a zajímavém duelu. V druhém zápase proti Arrows Ostrava se holky vysloveně trápily. Odpalů z jejich strany mnoho nebylo, a když už míč kontaktovaly, 
končil většinou v rukavicích soupeřek. Prohra 5:0. V neděli nažhavená děvčata vlétla na Tempo. Zápas to byl velmi pěkný. Naše hráčky kontaktovaly tvrdě balóny, po 
metách běhaly bez respektu a byla na nich vidět dravost. Zápas vyhrály 7:2. Poslední zápas s Trutnovem byl napínavý od začátku až do konce. Byla to přetahovaná o 
každý bod. Nakonec trochu víc štěstí měly soupeřky a vyhrály těsně 5:4.
V září čeká holky poslední kolo a budou muset zabojovat, aby si udržely extraligu i pro příští rok, zatím jsou bohužel na posledním sestupovém místě.
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Kadeti starší
3.kolo extraligy na Spectru
Teplota příjemných 23°C a soupeřem náš hostitel, Spectrum. Do poslední směny jsme se s ním tahali o každý 
bod a nutno přiznat, že Spectrum mělo stále maličko navrch. V dohrávce poslední směny jsme prohrávali o 
dva body, ale podařilo se nám neklesnout na mysli a dotáhnout to do vítězného konce  8:7.Druhý zápas nás 
čekal ve 12,30 hod. s Břeclaví, teplota se vyškrábala až  na 37°C ve stínu, což se možná projevilo i na našich 
výkonech.  Klukům se nedařilo chytnout na rychlý nadhoz  reprezentačního nadhazovače a těžce se 
přizpůsobovali stoupajícímu vedru. Klukům z Břeclavi, možná, jako správným jihomoravanům,  vedro tolik 
nevadilo  a vyhráli  4:7.Poslední zápas tohoto dne, proti Mostu, bohužel nedopadl lépe. První tři směny naše 
pálky spíše dřímaly a i když se na konci zápasu probraly a my, díky odpalům dokázali několikrát naplnit 
všechny mety, nedokázali jsme je proměnit v body a prohráli opět 4:7.Po velmi horké sobotě nás v neděli 
čekal ještě jeden zápas, v o poznání lepším počasí, a to proti Hrochům z Havlíčkova Brodu, kteří jsou na 
vrcholu extraligové tabulky. Naše tentokrát silná pálka v kombinaci s dobře naloženým nadhozem a téměř 
bezchybným polem nám zajišťuje celkem jasnou výhru 8:4. Dvě výhry a dvě prohry, slušný víkend.

Ženy C
Na prvním místě po polovině soutěže
V červnu odehrláy jen 2 zápasy. v prvním doslova roznesly Kotlářku vysoko 17:3. V druhém zápase utržily první  
letošní těsnou porážku s týmem Canaries 6:7. Vzhledem k tomu, že tyto ženy, matky, ..... netrénují tak klobouk 
dolu. 

Kadetky mladší
3. turnaj II. ligy na Hluboké
V polovině června vyrazila děvčata na turnaj do Hluboké n/Vltavou. I když se holkám nepodařilo vyhrát ani 
jeden zápas tak si víkend náramně užily. Holky byly doslova za princezny na zámku, kde se s nimi dokonce 
fotili i turisté z Japonska. Některé prohry byly opravdu těsné, bohužel jim tento turnaj štěstí nepřálo.

4. turnaj II. ligy v Chomutově
Poslední předprázdninový víkend navštívily Chomutov. Hned první zápas s domácím týmem byl velmi vyrovnaný. Muselo rozhodnout až prodloužení, ve kterém 
měly více štěstí soupeřky a vyhrály o jeden bod 7:6. Druhý a poslední zápas soboty s Kotlářkou byl od začátku pod taktovkou staršího a zkušenějšího soupeře. 
Prohra Joudrs 2:17 hovoří zcela jasně. V nedělním prvním zápase proti kadetkám z Hluboké působily joudrsačky tak trochu ospale. Další prohra v řadě 6:1. V 
poledním zápase proti týmu Cats Brno bylo na našich holkách vidět, že se konečně probudily a chtějí hrát naplno a vyhrát. Hezké odpaly a agresivní běh po metách 
byl prostě super. V tomto zápase si připsaly na své konto dlouho očekávanou výhru 7:5. V zápase o třetí místo se opět střetly s Chomutovem. Tým Chomutova 
ponaučený z prvního zápasu nenechal nic náhodě a od začátku naše holky válcoval. Na našich holkách byla vidět značná únava, druhý zápas po sobě a slušné 
vedro. Nedokázaly vůbec zdorovat a prohrály vysoko 10:0.

4. kolo extraligy v Mostu
17. a 18. června vyrazili kadeti na poslední předprázdninové kolo do Mostu. První zápas s domácím Mostem byl od začátku velmi vyrovnaný. Pálilo se na 
obou stranách. Trochu více štěstí měl nakonec soupeř a těsná prohra 9:10 dost mrzela. V druhém sobotním zápase s Břeclaví se klukům nevedlo. V poli hráli 
slušně, ale na pálce se nedokázali více bodově prosadit. Prohra 1:4. V posledním sobotním zápase s týmem Spectra to bylo těsné. Hezky zahrané auty na 
obou stranách, ale více doběhů měl soupeř. Prohra 3:4. V jediném nedělním zápase proti Hrochům z Havl. Brodu byla pálka na obou stranách velmi slušná, 
ale, zase to, ale. Hroši byli o chlup lepší a vyhráli 12:10. Tento víkend se klukům vůbec nepovedl a z Mostu si nepřivážejí ani jednu výhru. Zápasy to byly 
pěkné, výsledky těsné, ale vždy pro soupeře vítězné. Po prázdninách budou muset kluci více zabojovat.

Muži B
V červnu si tento řekněme rekreační tým zahrál 3 zápasy a to s týmy FEL Praha, SaBaT a ISBA. 
Tento měsíc asi našim chlápkům hvězdy nepřály a nepodařilo se jim vyhrát ani jeden duel. Ale 
řekněme si na rovinu, výhra je super, ale vtéhle soutěži je hlavní dobře si zahrát a to se jim 
vede na 100%.
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Žákyně starší

Úspěšné 3. kolo na Joudrs
V sobotu ráno jsme se sešli na Joudrs. Tentokrát jako domácí tým. V 9:00 jsme hráli první 
zápas proti Sabatu,který krásně odházela Kája a odkečrovala Ondra. Po zajímavých 
zákrocích, nervech k prasknutí, nasazení Amči na prkně do tiebreaku jsme vyhráli 9:6.
Poté jsme hráli proti Cats (Dvůr Králové). Házela Amča a chytala jí Maki. Zápas skončil opět 
výhrou. K večeru jsme hráli zápas proti Havlíčkovu Brodu, který jsme vyhráli a Kája Nosková 
krásně odkečrovala svůj první zápas a Týnka nadhazovala. V neděli ráno nás čekalo mírné 
zakropení hřiště, které jsme během půl hodiny vysušili a ještě před obědem nás čekal zápas 
proti Žralokům (Ledenice).  Nezalekli jsme se během zápasu ani deště a opět krásná výhra. 
Pak už nás čekal jen jeden zápas proti Snails (Kunovice). Házela Amča a chytala jí Maki. 
Tento zápas jsme vyhráli a už nám jen stačilo oslavit 1. místo.

Smolné 4. kolo v Blansku
Proč smolné? První zápas se SaBaTem holky zvládly na výbornou, výhra 6:3. V druhém zápase si hravě a s 
přehledem poradily s Kunovicemi a to 10:0. Pak to, ale přišlo a zápas s jednoduchým soupeřem holky vůbec 
nezvládly. Pálka vskutku velmi podprůměrná. Pole, pole, pole, tolik chyb co si jim podařilo nasekat během 
jednoho zápasu neměly za celý turnaj, možná i za dva turnaje. Tento zápas prohrály vysoko 4:12. Tři týmy 
ve skupině shodně po dvou výhrách, body proti, ale měly nejhorší holky z Joudrs a tak skončily až třetí ve 
skupině. V neděli je tedy čekal jen zápas o páté místo s domácím týmem Blanska, který vyhrály velmi těsně 
1:0.

Kadeti mladší
II.liga kadetů
První víkend v červnu vyrazili kluci doplnění o kadetky mladší do Ledenic. První zápas s Tempem byl velmi vyrovnaný a skóre velmi těsné 10:9 ve prospěch 
Joudrs. V zápase druhém proti Hladovým Hrochům se náš tým předvedl v plné síle. Na pálce to byly krásné tvrdé odpaly do zadního pole, v obraně krásně 
zahrané auty. Krásní výhra 10:3.  V posledním zápase proti domácímu týmu Ledenic přálo více štěstí soupeři. Z naší strany to nebyl vůbec odevzdaný zápas. 
Bojovali jsme proti výškové převaze statečně, ale na vítězství to nestačilo, prohra 10:6. V neděli proti Kunovicím nám to zase šlo náramně. Body na naše konto 
se pomalu hrnuly a soupeři jsme nedávali mnoho prostoru ke skórování. A tak jsme se probojovali do finále. Opět Lednice, i v tomto klání, ale naše síly na 
žraloky nestačily a tak si odvážíme krásné druhé místo.

V polovině června jsme vyrazili do Sedlčan, opět posíleni kadetkami na 4.kolo. V prvním zápase proti Ledenicím nám výborně vyšel start a až do poslední 
směny jsme byli ve vedení, bohužel žraloci nic nevzdali a v dohrávce poslední směny zápas otočili, naše smolná prohra 5:6. Ten den nás ještě čekal zápas s 
Kunovicemi. V tomto zápase se nám nepodařilo bodově prosazovat. Odpaly byly, ale většinou končily v rukavicích soupeře. prohra 1:6. V neděli ráno nás čekal 
domácí tým Pegas, se kterým jsme si docela hravě poradili 10:4. Další zápas proti Hladovým Hrochům byl pod naší taktovkou. Celý tým hrál bez respektu proti 
většímu soupeři a vyhráli jsme 11:6. Boj o třetí místo byl opět s H. Hrochy. V tomto posledním zápase již byla trochu znát únava a asi trochu zapracovaly i 
nervy. Pálka nám nešla, chyby v poli jsme také nějaké udělaly, ale hlavně soupeř se na pálce chytl a posílal dlouhé odpaly až k plotu. Prohra 3:12.

Extraliga žáků
10.a 11. června hráli kluci 3. kolo extraligy žáků na domácí půdě. V prvním zápase se poprali s Mostem a hned 
první výhra 4:2. Další zápas s Hrochy z Havl. Brodu byl pro nás také výherní a to v poměru 3:0. Večerní zápas s 
Kunovicemi byl pro naše kluky lahůdkou. Pálka super, v poli jen drobné chyby a vítězství 9:1. V neděli je už jen 
čekal poslední vzájemný zápas s Chomutovem. Kdyby zápas skončil jakkoli, bylo jasné, že ve finále se opět 
potkáme s Chomutovem. Sestavy na obou stranách byli velmi zajímavé, kluci hráli posty na které nebyli úplně 
zvyklí. 
"Sranda" zápas ve kterém o nic nešlo musel rozhodnout až 3 tiebreak, ve kterém naši kluci vyhráli 13:8. Chvilku 
pauza a šlo se na finále. Ve finále jsme se opět setkali s Chomutovem. Od začátku to byla přetahovaná o každý 
bod. Nakonec i tento zápas šel do tiebreaku a rozhodl až šestý. Neuvěřitelně dlouhý match trval 11 směn a skoro 
3 hodiny. Nakonec bohužel prohra 4:5.

Na 4.kolo jsme vyrazili poslední červnový víkend do Chomutova. První zápas s Havl. Brodem jsem opšt bez 
zaváhání vyhráli 5:0. Druhý zápas s Kunovicemi byl o dost napínavější. Kluci byli tak nějak chcíplí a nepředvedli 
svůj standartní výkon na který jsme u nich zvyklí. Po 5 směnách stav nerozhodný a tak se prodlužovalo. V 
prodloužení byli lepší Kunovice a zaslouženě vyhráli 10:9. V neděli kluci nastoupili proti Mostu, byla to úplně jiná 
hra než v sobotu, jasné vítězství 5:0. A pak se tak trochu opakovalo to co na Joudrs. Poslední zápas s 
Chomutovem. Již před zápasem jsme věděli, že je jedno jak to dopadne, stejně si finále zase dáme spolu. První 
zápas 9:7 pro nás a ve finále byl zase o chlup lepší Chomutov. Zvládli jsme to pouze s jedním tiebreakem, což jsme 
byli všichni tak trochu rádi. 
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Žákyně mladší
II. liga žákyní na Joudrs
V prvním zápase se nebojácně postavily proti soupeřkám ze Slovenska, konkretně z Trnavy. Zápas měly celou dobu pod kontrolou naše mladé joudrsačky a 
vyhrály 7:2. V druhém zápase, ale nestačily na domácí tým z Blanska, i když zápas byl vyrovnaný, tak skóre pro soupeřky 8:3. V dalším zápase proti našem 
žákyňkám nastoupilo Blansko. V zápase byla lehce vidět větší zkušenost soupeřek, které vyhrály 8:3. Poslední zápas proti Merklínu byl velmi vyrovnaný. Na 
našich holkách byla vidět velká bojovnost, která se vyplatila, zápas vyhrály 9:6. V neděli ráno holky pokračovaly v duchu sobotního odpoledne. Chuť hrát je 
neopustila, a s týmem Kotlářky vyhrály 11:8. Poslední zápas s Trhovými Sviny, ale byl pod taktovkou soupeřek, které bez zaváhání vyhrály 14:0.

Žáci

II. liga v Pardubicích a na Joudrs
V měsíci červnu odehráli týmy žáků B a C celkem v víkendové turnaje. Na všech žácích je s postupem 
času a počtu odehraných zápasů vidět zlepšení. S pálkou se tak trochu trápíme, ale zlepšení je na 
každém vidět. V poli jsou občas vidět hezky zahrané auty, občas i double-play se klukům povede. 
Přehozy met se nám daří eliminovat na minimum, ale občas se povedou pěkné chybky. Nadhoz je 
pro většinu kluků letošní premiérou, ale bojují statečně. Tosů po 4 ballech je už daleko méně než na 
začátku sezóny.

Tým žáků B se na turnaji vždy umístí v horní polovině, tedy do 4.místa, po skončení základní části 
kluci skončili na 3. místě v divizi východ a v září se poperou na mezidivizním turnaji mezi nejlepšími 6 
týmy.

Tým žáků C letos sbírá zkušenosti, oproti začátku sezóny se jim daří dokonce i některé zápasy vyhrát

II. liga v Blansku
O víkendu 17.-18.června zamířily do Blanska. První zápas s Trhovými Sviny nebyl tak 
jednoznačný jako na minulém turnaji. Naopak, match byl velmi vyrovnaný a rozhodnout musel 
až tiebreak, ve kterém měly malinko navrch soupeřky a vyhrály 8:7. Dalším zápas s domácím 
Blanskem byl také velmi vyrovnaný, holky předváděly maximum, a to se vyplatilo, výhra Joudrs 
5:3. Poslední sobotní zápas s Trnavou, byl tak trochu ze strany našim žákyňek odevzdaný, 
vypadalo to, že síly jim došly v předchozím těžkém zápase. Prohra 0:10. Ranní nedělní zápas s 
Merklínem byla taky slušná přetahovaná. Celý zápas byl jak bodově, tak herně po celou dobu 
vyrovnaný. Těsná výhra Joudrs 7:6. V boji o třetí místo narazily na silné soupeřky z Ledenic. 
Žraločice si tento zápas od začátkuvelmi dobře hlídaly a nedávaly našim holkám skoro žádný 
prostor se prosadit. Soupeřky vyhrály s přehledem 10:1

T-ball

Coachball

Poslední kolo západní divize proběhlo na Tempu v sobotu 10. června. 
Joudrs Navy si připsali první turnajové vítězství, kdy se jim podařilo porazit všechny soupeře. Porazili v základní skupině Liberec, Tempo B, 
Beroun, Joudrs Orange a ve finále i Tempo A.
Joudrs Sperare byli na pálce aktivní, v poli většinou pozorní, ale podařilo se jim zdolat pouze tým z Mostu. Ostatní zápasy byli napínavé až do 
konce, ale více bodů měl na kontě vždy soupeř.
Joudrs Orange tento tým složený z úplných nováčků a nejmladších hráčů stále sbírá zkušenosti do dalších let. Děti si své zápasy užívají, mají 
radost z každého dosaženého bodu a zahraného autu a o výsledek jim an moc nejde.

Dle mého názoru je dobře, že se zavedla tato soutěž, děti z nejnižší soutěže mají tak snažší přechod do žákovské kategorie, kde se již palí ze 
soupeřova nadhozu.
Teeball
4. kolo teebalu se odehrálo na domácím hřišti na Joudrs. Na sobotní turnaj dorazilo 8 týmů z toho Joudrs mělo hned 3 týmy. Počasí bylo
opravdu vydařené a všichni přítomní si turnajovou atmosféru užívali plnými doušky. Nikomu až na pár výjimek nešlo o výsledek, ale o to, aby si
děti turnaj pořádně užily. Což se zřejmě podařilo. Týmy Joudrs nakonec skončily na 2., 6., a 8. místě
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