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DUBEN
Pozvánka

Joudrs international cup U13, U16 a U19

Ve dnech 25. - 27. května pořádá Softballový klub Joudrs Praha z pražských Bohnic již 3. ročník mezinárodního 
turnaje chlapců v kategorii U13, U16 a U19. O rostoucí popularitě turnaje v povědomí předních evropských 
klubů hovoří skutečnost, že se jej letos zúčastní 25 týmů z 5 zemí! Nestává se často, aby v chlapecké kategorii 
byly u nás viděny týmy ze zahraničí. Nyní se můžeme pochlubit účastí třech týmů z Dánska, výběrem hráčů z 
Izraele, akademie z Nového Zélandu a týmem z Chorvatska. Za Českou republiku budou bojovat týmy z extraligy 
a II. ligy.

V kategorii U13: Juniors on the run A (DNK), Juniors on the run 1 (DNK), Softball klub Princ (CRO) a 7 českých 
týmů: Joudrs Praha A, Joudrs Praha 1, Spectrum Praha, Pigs Trhové Sviny, Snails Kunovice, Žraloci Ledenice a 
Hroši Havlíčkův Brod.

V kategorii U16: Juniors on the run A (DNK), Israel selection (IL) a 6 českých týmů: Joudrs Praha A, Joudrs Praha 
1, Spectrum Praha, Snails Kunovice, Hladoví Hroši Sezimovo Ústí a Hroši Havlíčkův Brod.

V kategorii U19: Academy of New Zealand U17 (NZl) a 4 české týmy: Joudrs Praha, Žraloci Ledenice, Hroši 
Havlíčkův Brod a Painbuster Most.

Ženy A 

Do extraligy žen vlétly jako tajfun
Naše ženské Áčko vlétlo do nové sezóny jako tajfun. Prvních 5 zápasů, 5 výher a skóre 45:1 v náš 
prospěch hovoří jasně. Obměna týmu a zimní příprava se nám povedla.

V prvním zápase proti reprezentaci juniorek se postavila na prkno naše zahraniční posila Alyson a nedala 
juniorkám mnoho šancí. Nám se zato na pálce vedlo velmi slušně a zápas skončil v páté směně rozdíl 10:1 
pro Joudrs.

V sobotu 29. dubna vyrazily na douzápas na krčandu. V prvním zápase domácí Eagles nestačili na tempo 
našich, které v 1. směně zaznamenaly 2body, v 2.směně 3 a ve 4.směně další 2 body a zápas tak skončil 
předčasně po 5. směně 7:0. V druhém zápase nás domácí ze začátku drželi na uzdě, ale v 4.směně jsme je 
rozpálili 3 body a zápas následně vyhráli 6:0.

V neděli 30.dubna jse posunuli o kousek vedle na přažskou Kotlářku. Po dvou sobotních výhrách byly 
hoky při chuti a nezastavitelné. V první i v druhém zápase nedaly Chemii šanci a opět kralovaly. Výsledky 
12:0 a 10:0 hovoří jasně. Chceme obhájit titul.

Pohár ČSA žen
O víkendu 14. a 15. dubna se naše ženské Áčko na domácím hřišti popralo na 1. kole Poháru ČSA. Naše 
hráčky zaznamenaly pouze jedinou porážku a skončily tak na 3. místě.
V pátek v prvním zápase si hravě poradily s ruským týmem Kalita. V dalším zápase proti Tempu vyhráli s 
jednobodovým náskokem. Další na řadě byl SaBaT, kde 7 hity a žádným errorem ve hře vyhrály 3:0. 
V sobotu v posledním zápase ve skupině nenechali proti soupeřkám z Eagles nic náhodě a vyhráli 4:1. V 
semifinále je čekal loňské soupeřky z finálových klání, a to Ledenice. Soupeřky s 8 hity dovezli 3 body a 
nám se nepodařilo ani jednou skórovat a proto nás čekal bohužel už jen zápas o třetí místo.
V boji o medaili jsi naše hráčky tak trochu zpravily chuť a zápas proti Kunovicím vyhrály 4:1.
Krásné 3. místo, škoda jen toho jednoho prohraného zápasu, který nám nedovolil bojovat o vyšší 
umístění. Na prvním místě skončil náš jediný přemožitel tým Žraloci Ledenice a druhé Tempo.
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Juniorky
O víkendu 1.-2.4.  odehrály Jarní turnaj žen na Krči. Zaskočily  za naše ženské Áčko, které v tomto termínu bylo na turnaji v Holandsku. Pro juniorky to byla spíše velká 
zkušenost zahrát si s  nejlepšímy týmy českého ženského softballu. Nepodařilo se jim vyhrát ani jeden zápas, ale za své výkony se rozhodně nemusí stydět.

Muži A

Dne 22. 4. 2017 nás čekal první double II. ligy v nové sezóně. Obdobně jako loni jsme vyrazili do Sezimova Ústí a 
Ledenic. V prvních zápasech sezóny však soupeř dokázal na domácí půdě (spíše se však kvůli dešti podobalo 
plavečáku) dvakrát zvítězit a to poměrem 10:3 a 12:2.
Následoval přesun do Ledenic, kde se konala týmová porada s večeří, která týmu dodala určitou sebedůvěru a 
odhodlání, jenž se druhý den projevilo první výhrou sezóny proti domácímu mužstvu Ledenic. Předcházela mu 
však prohra 11:5.
Druhý, pro nás již vítězný zápas se výsledkově podobal spíše utkání házenkářů, nicméně poměr 24:22 hovořil 
jasně v náš úspěch.
Druhý hrací víkend byl značně náročný. Na 3 dny bylo v plánu 6 zápasů. V sobotu 6. května 2017 jsme hostili na 
domácím hřišti mančaft havlíčkobrodských Hrochů, které se nám velmi kvalitní pálkou a slušnou obranou 
podařilo dvakrát přehrát poměrem 15:7 a 13:9. Tímto počinem jsme dokázali překonat loňskou, nutno 
podotknout, že velmi nízko položenou laťku.

Kadetky starší
PONY LEAGUE na krčandě
Ve dnech 14.-16.dubna se kadetky zúčastnily dlouho očekávaného turnaje Krčanda Ponny League, kde startovalo 
16 týmů z osmi zemí.
V pátečních zápasech byly holky při chuti a poradily si s týmem Eagles Green hravě a přesvědčivě 14:2. Následoval 
hned další zápas bez pauzy proti London Mets. Děvčata se obávala únavy po právě dohraném zápase, ale opak byl 
pravdou, byly při chuti a na pálce to bylo vidět. Výhra 9:2 byla doma.
V sobotních bojích se děvčatům nedařilo podle jejich očekávání, se Slovenskem po těžkém boji prohrály o jeden 
bod a s Red Cats (Joudrs juniorky) vysoko 13:0.
V nedělních zápasech si bohužel nevedly o mnoho lépe,  i když v utkáních byla vidět chuť hrát a bojovat, tak 
nakonec podlehly jak týmu Arrows Ostrava tak pak následně i Eagles white a skončily na turnaji na hezkém 8. místě.

Start v extralize se nepovedl podle očekávání
Poslední dubnový víkend se kadetky účastnily 1. kola extraligy, které se hrálo na domácí půdě na Joudrs. První 
zápas s Trutnovem byl z jejich strany tak trochu ospalý a od soupeřek dostaly slušně do těla a nedokázali na 10bodů 
odpovědět a prohrály. V druhém zápase proti Arrows jim tak trochu utekl začátek, se kterým se ale holky popraly a 
dokázaly náskok soupeřek stáhnout a zápas se rozhodoval až v tiebreaku. Štěstí se tak trochu přiklonilo na stranu 
soupeřek a zápas dopadl lépe pro Ostravu. V neděli nastoupily proti Tempu, na obou stranách bylo vidět spoustu 
kontaktů do míče, ale bohužel soupeřky kontaktovaly míče tvrději a odpaly většinou končily až u plotu. Skóre 
zápasu 18:3 úplně neodpovídalo průběhu zápasu, ale hovořilo jasně pro soupeře. V posledním klání proti Eagles 
vydali holky ze sebe maximum hned od začátku a soupeřky z krčandy přestřílely 12:0. Konečné 5. místo není 
slibným začátkem do sezóny, ale byl to přeci jen první turnaj v extralize a holky se seznamovaly se soupeřkami.

V sobotu 22. dubna se na našem hřišti sehrály 2 zápasy extraligy se SaBaTem, v prvním 
duelu se našim nějak nepovedl začátek zápasu kde dostaly hned v první směně 
neuvěřitelných 11 bodů a zápas byl v podstatě rozhodnut, konečné skóre 16:6 pro SaBaT. V 
druhém zápase byly holky jak vyměněné, zřejmě přišel silný motivační proslov z řad 
trenérů, nebo holky chtěly ukázat, že je jedna prohra nesrazí. 9 hitů a téměř bezchybná hra 
v poli znamenolo, že joudrsačky v druhém zápase vyhrály 9:1.
V neděli 23. dubna v dopoledních hodinách, opět na našem hřišti přivítaly naše juniorky 
tým Trnavy (SVK), hned od začátku měli první zápas pod kontrolou a připsaly si vítězství 
15:5. V druhém zápasu se bez jediné chyby v obraně a úžasnými 8 body v první směně ujaly 
vlády nad zápasem a jednoznačně vyhrály 15:0.

Krčanda Ponny League

Ve dnech 14.-16.4. se část juniorek pod názvem Red Cats zúčastnila dlouho očekávaného turnaje Krčanda Ponny 
League, kde startovalo 16 týmů z osmi zemí. Na tomto turnaji nepoznali naše juniorky přemožitele a dominovaly 
celému turnaji. 
V pátek proti SaBaTu 9:1 a Polsku 13:0. V sobotu převálcovali ruskou Kalitu 10:0 a starší kadetky z Joudrs 13:0.
V nedělním poledne si hravě poradily v semifinále s Trutnovem 10:3. Pak už je čekal jen finálový zápas a to opět 
proti týmu Kalita. Rusky doslova "smetly" ze hriště a výsledek 10:0 hovořil jasně, kdo tady kraluje.
Pro juniorky je to skvělý úspěch a výborně rozjetý začátek sezóny.

Dalším soupeřem nám byl tým Pasos Pardubice. Bohužel se odehráli kvůli dešti jen 3 zápasy a pro nás vždy skončili naší prohrou (1:7, 1:11, 7:7). V těchto zápasech byl 
jednoznačným MVP pan Michal "předseda" Mach, jež dokázal na prkně po velkou část zápasů držet pardubické bijce zkrátka.
Víkend byl i přes 3 porážky pro nás úspěšný a velký dík patří celému týmu za výdrž a nasazení, které projevili po celý víkend.



Kadetky mladší

Premiérový turnaj v II. lize kadetek
O posledním dubnovém prodlouženém víkendu hráli děvčata na Joudrs. První zápas s Chomutovem byl od 
počátku vyrovnaný a žádný z týmů neměl výrazně navrch. V páté směně se však soupeřkám podařilo výrazněji 
odskočit a v poslední směně nám tak již nedaly prostor na obrat. Zápas skončil poměrem 9:2.
Druhé utkání s Hlubokou měl ze začátku pod kontrolou soupeř, ale závěr zápasu patřil našim, po pár pěkných 
hitech do zadního pole a agresivitě na metách zápas otočili na konečných 5:4. Toto vítězství  znamenalo 2. 
místo v základní skupině.
Ve čtvrtfinále se proti nim postavil tým Hrošic z Havl. Brodu, toto utkání měli jednoznačně pod kontrolou naše 
slečny a zápas vyhrály 11:0. V semifinále narazily na soupeře nejsilnějšího (vítěz turnaje) a to Cats Brno. Cats již 
od začátku měli zápas pod svojí kontrolou a vyhrály 11:4. Následoval tady boj o bronzové medaile. V posledním 
zápase se zase proti nim postavil Chomutov. Našim se nepovedl začátek a soupeř po druhé směně odskočil o 
pět bodů. V tu chvíli se, ale ukázala bojovnost Joudrs a v každé směně odkrajovali rozdíl. V poslední směně 
naše hráčky dokázaly zápas dokonce otočit ve svůj prospěch na 9:7, ale chomutovské holky měli dohrávku a 
podařilo se jim nám nadělit dva body a zápas nakonec vyhrály10:9. Konečné 4. místo na turnaji je velmi pěkné.

strana 3

Kadeti starší

1.kolo extraligy v Břeclavi
Již v pátek 20. dubna vyrazili kadeti na extraligu do Břeclavi. Jejich premiérový turnaj v extralize kadetů odstartoval v sobotu ráno a to s týmem Spectrum. Toto 
klání byla bylo od začátku tak trochu pod taktovkou soupeře. V závěru se naši kluci dokázali vzepřít, ale na výsledku už to bohužel nic nezměnilo atak prohráli 8:4. 
Dalším zápas proti Hrochům s Havl. Brodu byl od začátku velmi vyrovnaný, ale i tento duel skončil vítězně pro soupeře 6:4. V nedělním zápase s Mostem byla 
vidět jasná převaha a herní zkušenosti soupeře. Joudrsákům se sice povedlo uhrát 6 bodů, ale soupeř jich dovezl 18. V posledním zápase s domácím týmem z 
Břeclavi si  naši kadeti konečně vyzkoušeli jak chutná vítězství a soupeře jednoznačně přehráli 10:0.

Kadeti mladší

II.liga kadetů na domácím hřišti Joudrs
Kadeti mladší (žáci A) se o víkendu 22. a 23. dubna rozhodli sbírat zkušenosti v II. kadetské lize. První zápas 
proti Tempu byl od začátku velmi vyrovnaný, krásné odpaly a skvěle sehrané herní situace byly viděny na obou 
stranách. Zápas se nakonec povedlo vyhrát našim chlapcům v těsném výsledku 9:8. V zápase druhém byla 
vidět značná výšková převaha soupeřů z Ledenic. Naši kluci zaskočeni jejich výškou šli do zápasu s respektem, 
hned v první směně jsme inkasovali 5 bodů. Najednou naši kluci zjistili, že se jejich velmi svižné nadhozy dají 
pálit a tak jim sebevědomí vzrostlo a na hře to bylo vidět. Tento duel jsme prohráli 7:3. Poslední zápas ve 
skupině s nováčkem ze  Sedlčan, byl od začátku pod naší nadvládou. Zápas jsme bez problému vyhráli 14:3. V 
neděli do zápasu proti Hladovým Hrochům naši kluci vlétli bez respektu k velikosti soupeřů. Dlouhými odpaly a 
skvělou hrou v poli jsme Hrochy zřejmě zřejmě zaskočili. Vítězství 6:3nás posunulo do boje o zlato. Finále proti 
kunovickým Snails bylo po celou dobu velmi vyrovnaným zápasem, ale více "štěstí" bylo na straně soupeře. 
Bohužel jsme zápas prohráli 4:2, ale nikoho to nemrzelo. Krásné 2. místo na prvním turnaji.

Extraliga žáků v Havl. Brodě
Poslední víkend v dubnu jsme se vydali na 1.kolo extraligy do Havl. Brodu. V prvním zápase s domácím týmem byla většina kluků tak nějak mimo. Spousta errorů v 
poli, na pálce to nebylo o mnoho lepší. Náš výkon byl doslova katastrofální a soupeř si zasloužil výhru 3:2. V následujícím zápase nebyla morálka našeho týmu o 
mnoho lepší. Otrávené a skleslé pohledy našich hráčů byly nejen v poli, ale na lavičce. Mohli jsme být rádi, že jsme s Mostem prohráli jen 5:0. Tuto černou sobotu, 
jsme odpoledne hodily za hlavu a šli do města na večeři. V neděli byli kluci jak vyměněný. Zápas s Kunovicemi byl vyrovnaný od začátku do konce, byli vidět krásně 
zahrané herní situace na obou stranách a zápas jsme těsně vyhráli 4:3. V poslední zápase proti Beavers byl scénář zápasu velmi podobný. Vyrovnanost obou týmů 
byla až do konce zápasu. Vítězství jsme si ale odnasli mi 3:2. Na turnaji jsme skončili na pěkném 3. místě.

Joudrs Slowpitchová liga
Aktuální výsledky po 5.kole
V pátek 21. dubna proběhlo páté kolo slowpitchové ligy. V tomto kole 
zaznamenali 100% úspěch týmy BLACKOUT, KARLÍNSKÝ GANG a GREY 
WOLVES. Počasí i přes nepříznivou předpověď dopadlo dobře a 
všichni si to náramně opět užili.
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Žákyně starší

II. liga zahájena
Náš první venkovní turnaj se konal na pražském Sabatu o víkendu 22.-23.4.2017 a my jsme si 

ho moc užily.… V sobotu jsme se sešly brzo ráno, asi jako když jdete do školy, až na to, že na 

turnaj jsem se těšila. Všechny jsme se společně rozcvičily, rozházely a rozpálily, takže jsme 
mohly začít hrát. Hrály jsme proti Sabatu a byl to celkem vyrovnaný zápas, až na pár chyb, 
díky kterým jsme prohrály 5:2. Až tak nám to nevadilo, protože nás čekala dlouhá pauza na 
výborný oběd. Další zápas jsme hrály proti Kunovicím, kde bylo hodně nováčků a tak jsme si 
aspoň procvičily pálení z tosu. Vyhrály jsme 18:0. K večeru jsme si zahrály poslední zápas 
proti Havl.Brodu, který probíhal podobně jako první, a to s výhrou 14:0.
V neděli jsme pak odehrály poslední dva zápasy. První byl proti Dvoru Králové, a to s výhrou 
18:0, ale druhý zápas už byl o něčem jiném. Čekaly na nás Trhavé Sviny. Na začátku jsme daly 
první bod, ale pak se Trhavé Sviny otřepaly a nasázely nám během zápasu 3 body. My jsme 
se ale nevzdaly, v dohrávce jsme to otočily a daly také 3 body. Tím jsme zakončily výhrou 4:3 
náš skvělý turnaj. Celkově jsme se tak umístily na děleném 3. místě.

Žákyně mladší

II.liga na SaBaTu
Stejně jako žákyně starší se o předposledním dubnovém víkendu zúčastnily 1.kola II.ligy žákyní pod 
kopcem v Tróji. Pro některé hráčky to byl premiérový turnaj, kde poprvé odpalovaly ze "živého" 
nadhozu. První zápas s Kotlářkou jim vyšel opravdu náramně a připsaly si jejich první výhru 10:1. V 
druhém sobotním zápase se vedli také velmi dobře a s Trnavou vyhrály 8:5. V sobotním podvečeru 
je ještě čekal zápas s Merklínem, tento duel byl od začátku velmi vyrovnaný, ale soupeř byl přeci 
jen o málo zkušenější a vyhrál 9:6. V nedělním poledni si proti nim postavily holky z Ledenic, herní 
zkušenost byla zřejmá od začátku zápasu a straně soupeře a ledenické vyhrály 7:1. V posledním 
klání byl soupeř Olympia Blansko. Bylo to přetahování od začátku do konce, které nakonec dopadlo 
lépe pro soupeře o jediný bod. Na turnaji skončily na děleném 3. místě.

Žáci

Coachball
V sobotu 8.dubna, se pár žáků a žákyní ml. odebrali na první kolo coachballu do Chomutova.Při nástupu na 
první zápas jsme si vůbec nebyli jistí, co můžeme od dětí čekat. A jak to tak bývá, byli jsme svědky mnoha 
herních chyb, ale zároveň i mnoha zákroků, za které celý tým získával drahocenné body. Za celý den se 
nám nepovedl jeden jediný zápas a to se silným chomutosvkým týmem. Nicméně jsme měli šanci na 
opravu se soupeřem, kterého jsme již ten den porazili. I tentokrát se nám povedlo nad tímto týmem 
zvítězit a tudíž si děti vybojovaly své první vítězství v této sezóně

II.liga žáků v Hradci
Poslední víkend v dubnu jsme se vypravili s žáky B a C na 1.kolo do Hradce.
Žáci B: V základní skupině vyhráli 2 zápasy a utrpěli pouze jednu porážku, ale bohužel 2 výhry měli i 
ostatní dva soupeři. Stalo se tedy to co nebylo příznivé pro nás a to počítání skóre. Díky horšímu 
koeficientu spadli až na třetí místo ve skupině. Další zápas už byl jen se třetím s druhé skupiny o páté 
místo. Ten kluci s přehledem vyhráli a skončili na konečném 5. místě. 
Žáci C: Pro většinu kluků to byl premiérový zápas na "živý" nadhoz, pro pár nováčků dokonce první 
turnaj v jejich začínající softballové kariéře. Sice se jim nepodařilo vyhrát ani jediný zápas, ale bylo 
vidět jak se zápas od zápasu zlepšují. Z tohoto turnaje si odnesli velmi cenné herní zkušenosti.

Muži B

10. dubna sehrál svůj první letošní zápas náš rekreační tým mužů B. Na domácím hřiště se postavili 
ISBA, ale bohužel soupeř byl nad jejich síly. 

V pondělí 24. dubna opět na domácím hřišti na Joudrs přivítali tým Ekonom G. Tento zápas trval 
neuvěřitelné tři hodiny. Byl k vidění maximální výkon a úsilí na obou stranách. Ale i tento duel 
skončil lépe pro soupeře, kdy skóre zápasu bylo 21:20 pro Ekonom G.
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Co nás čeká?

Květen:venkovní sezóna v plém proudu!!!

Joudrs Slowpitchová liga
Aktuální výsledky po 5.kole
V pátek 21. dubna proběhlo páté kolo slowpitchové ligy. V tomto kole zaznamenali 
100% úspěch týmy BLACKOUT, KARLÍNSKÝ GANG a GREY WOLVES. Počasí i přes 
nepříznivou předpověď dopadlo dobře a všichni si to náramně opět užili.

Ženy A: 

Muži A: 

Juniorky: 6.5. EL juniorek (vs. Sever Brno), v Brně
8.5. EL juniorek (vs. Eagles), na Joudrs
20.5. ELjuniorek (vs. Sever Brno), na Joudrs
21.5. EL Juniorek (vs. Dvůr Králové), na Joudrs
13.5. II.LŽ (vs. Čechie), v Radotíně
14.5. II.LŽ (vs. PV Praha), na Joudrs
27.5. II.LŽ (vs. Trutnov), v Trutnově
28.5. II.LŽ (vs. Storms Řepy), v Radotíně

Muži B: 

Ženy C: 

15.5. I. tř. PPM (vs. Bohemians), v Hostivaři
22.5. I. tř. PPM (vs. Ekonom G), na Joudrs
29.5. I. tř. PPM (vs. Starý psi), v Radotíně

Kadetky st.: 

Kadetky ml.: 

Kadeti ml.: 

Žákyně st.: 

Žákyně ml.: 

Žáci: 

T ball: 

13. - 14. 5. II.liga kadetek, na Joudrs

6. - 7.5. II.lga kadetů, na Joudrs
13. - 14. 5. EL žáků, v Mostě
26. - 27.5. Joudrs International Cup, na Joudrs

20. - 21. 5. II. liga žákyň, v Ledenicích

20. - 21. 5. II. liga žákyň, v Ledenicích

6. 5. Coachball,  v Liberci
13. - 14. 5. II. liga žáků, na Spectru
20. 5. Coachball, na Joudrs
26. - 27.5. Joudrs International Cup, na Joudrs

Joudrs Slowpitchová Liga: 19. 5. VI. kolo, od 18:30 na Joudrs

T-ball

Coachball v Chomutově
V sobotu 8. dubna se vydali hned dva týmy na 1.kolo Coachballu do Chomutova. Cílem turnaje bylo hlavně 
získávání herních zkušeností. Pro ty starší a zkušenější, kteří již zkušenosti s pravidly a hrou v poli měli, bylo 
nové odpalování z nadhozu od vlastního trenéra.  Turnaj se nesl v přátelském duchu a všichni si ho náramně 
užili. Zkušenější tým skončil na místě pátém a nováčci na místě devátém.

T-ballový turnaj na Krčndě
Poslední dubnovou sobotu se hned 3 týmy t-balláků vydali na nedaleké hřiště na Eagles.
Děti jsou rozděleny do týmů: ORANGE (nejzkušenější), ROYAL a GREY (začátečníci).

Převaha týmu orange byla viditelná na hřišti, porazili týmy: Eagles, Chomutov, Joudrs royal a Spectrum. Dostali 
se do finále, kde opět narazili na domácí Eagles, bohužel v tomto posledním zápase se štěstí přiklonilo na 
stranu domácích. Orange skončili na krásném druhém místě.

Tým royal si vedl také velmi dobře. Nějaké zápasy sice prohráli, ale zaznamenali i krásné výhry. Byli vidět jak 
krásné odpaly, chycené lufty, tak i spousta přehozů. Royal skončili na pěkném 5. místě.

Týmu grey se bohužel nepodařilo vyhrát ani jediný zápas, ale v každém zápase bylo vidět krásně zahrané auty. 
Děti nic nevzdávali a bojovali v každém zápase až do úplného konce. Vědí, že jejich šance přijdou postupem 
času a do té doby budou sbírat herní dovednosti a zlepšovat se.

1.5. EL (vs. SaBaT), na SaBaTu
13.5. EL (vs. Kunovice), na Joudrs
14.5. EL (vs. MladéBuky), na Joudrs
27.5. EL (vs Ledenice), v Ledenicích
28.5. EL (vs. Tempo), na Tempu

7.5. II.LM (vs Havl. Brod), na Joudrs
8.5. II.LM (vs. Pardubice), na Joudrs
20.5. II.LM (vs. Radotín), v Radotíně
21.5. II.LM (vs. PV Praha), na Tempu

11.5. PPŽ (vs. Spectrum B), v Neratovicích
15.5. PPŽ (vs. Canaries), na Joudrs
22.5. PPŽ (vs. Radotín B), na Joudrs
31.5. PPŽ (vs. Eagles B), na Krči

Kadeti st.

13.-14.5. EL kadetek, na Joudrs

6 .- 7.5. El kadetů, v Břeclavi
13. - 14.5. II.liga juniorů, na Joudrs
26. - 27.5. Joudrs International Cup, na Joudrs

6. 5. Coachball, v Liberci
13. 5. T-ball, v Plzni
20. 5. Coachball, na Joudrs
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