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Tak nám ta sezóna pěkně začala. Bylo jasné, že pro většinu se jednalo o první taneček s
rukavicí nebo pálkou po dlouhém zimním spánku
a vcelku to někdy bylo i znát. Naše bilance po víkendových zápasech skončila 1:3 na zápasy.
Musím ale také podotknout, že po dvou sobotních prohrách (skororozdíl, rozdíl) jsem se bál
horšího přídělu. Teď ale zpátky k tomu, co se událo.
V sobotu jsme vyjeli na dvojzápas s Pardubicemi do jejich obávané (zejména pro zadopolaře)
Krtkovy arény. Jelo nás celkem 11 statečných v čele s nehrajícím Standou, takže 10 a to k nám
přijeli ještě z východu od sousedů dva nové kousky do týmu – Matúš a Timo. Pro mě jako taky
nováčka pak před zápasem byla „zajímavá“ novinka, že za SO se vybírá 20 Kč do společné
kasy. Takže jsem si pomyslel, že to je v rámci dobré motivace a věřte, že po víkendu jsme celý
tým do měšce přispěli nemalou částkou.
První zápas na nás házel Honza „Čelo“ Čech a bohužel musím konstatovat, že jsme na klacku
předvedli tužku a v kolonce našich bodů zůstala pěkná nula. Jediný, kdo dokázal Čelovi
alespoň „pokazit“ perfect game byl nesmrtelný Žuffy, který se dostal na první metu (díky chybě
jejich SS ale to nevadí). Takže zápas skončil 0:9 v náš neprospěch.
Na druhý zápas za Pardubky na nadhoz nastoupila jejich zahraniční belgická posila a tam jsme
alespoň nějaký ten bod předvedli. Přesto jsme prohráli 4:14 a opět to nebyla žádná sláva. Za
zmínku stojí snad jen podotknout, že za velikého přispění Mertlíka (LF), kdy nechal proletět
single odpal od Venci až k plotu, a tak si Vašek doběhl pro inside the park homerun. Druhý
zápas si dal Žufka oraz (bolel ho kotníček) na prkně a zkusil to Timo. Bohužel se mu dlouhá
pauza promítla do písmenek, ale věřme v lepší zítřky. Když tak se můžete optat našeho
hrdinného cathera, jak si celý víkend užíval.
Po dvou jasných prohrách jsme vyrazili ještě v sobotu podvečer do Havlíčkova Brodu, kde jsme
už měli zarezervovaný „penzion“ U Jantara. Název nás tolik netrápil, ale spíš předpověď počasí
na neděli, protože už sobota byla taková spíše únorově/čerstvě březnová. Naštěstí v blízkosti
penzionku byla fajn hospoda (U Švejka) a tam jsme si spravili náladu. Škoda jen, že zavírali už
v 11 večer. Proto pár statečných ještě zašlo naproti ubytování do non-stopu na vyhlášené pivo
Rebel (prý bez následků).
Neděle ráno, to byl vcelku hukot. Nevěděl jsem, zdali to bylo tím pitím anebo já nevím čím, ale
ráno regulérně sněžilo (23.4.), plus teplota byla těsně nad nulou. Předpokládám tedy, že každý
na sebe nandal co nejvíce oblečení, aby byl vůbec schopen v tom hrát a šlo se na věc.
První zápas začínal v 11:00 a Havlbrod byl na nás pěkně nachystaný. Na pálce jsme byli o fous
lepší, než první zápas v sobotu, ale stejně jsme dostali rozdíl 3:14. Zápas zakončili „broďáci“
stylově dvoubodovým homerunem a bylo vymalováno. Nechtěl bych opomenout, že po našem
sobotním představení na pálce ztratil nervy i Standa a sám šel hrát. A věřte, nebylo to tak
špatný.
Poslední zápas v neděli byl milým zakončením po tom mrazivém, propršeném, probláceném a
já nevím co všechno víkendu. Protože druhý zápas jsme vyhráli a konečně si připsali první
výhru této sezóny. Vyhráli jsme 8:5 a to jsme před poslední palicí v 7. směně prohrávali 4:5.
Během zápasu, respektive celého víkendu, těch errorů bylo požehnaně (zejména infield), ale
taky se povedly pěkné akce v obraně i v útoku. Dokonce Strády ve svých „padesáti“ ukázal
stylový line-drive catch na druhé metě a naši poslední obranu sám perfektně režíroval, zahrál 2
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outy a na jeden nahrál. Druhý zápas taktéž skvěle odházel Žuffy a díky tomu se náš útok mohl
trochu probudit.
Podtrženo sečteno, výhra je dobrá, ale na našich výkonech je co zlepšovat. Počasí opravdu
softbalové moc nebylo (televize, fotbal a gauč by byl lepší), tak doufejme, že hned jak bude
hezky, tak i naše hra a výsledky se rozzáří. Abych to zakončil pozitivně, tak se těším na další
zápasy a uvidíme se na Tempu.
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