„SEŠ HLUCHÁ?!” – „COŽEEE?!?”
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O víkendu jsme si užili dva krásné slunečné hrací dny v Praze. První na Sabatu, druhý na
Tempu proti Čechii. Oba soupeři tedy celkem vyrovnaní. Počasí bylo ideální, forma i přes delší
pauzu ucházející a chuť – chuť byla velká :-).

V poli i na pálce jsme podávali slušné výkony s minimem éček i sobíků, na trojce se vyjímala
Péťa, která se snažila lapit všechny míče, co mohla, a to i ty, které na ní nešly, hlavně teda ty,
co šly na spojku - Lucišu. Párkrát se dostaly do kontaktní situace, kdy obě křičely, ale Péťa ne a
ne míč nechat, až to Standa nevydržel a volá na ní: „Skřivane, seš hluchá??“ Načež se z trojky
ozvalo: „Coožeee?!?“ – takže bylo jasno a tahle hláška nás bavila ještě celý víkend :-). Nicméně
nikdo se nezranil a většinu míčů se podařilo chytit, takže jsme na Sabatu končili spokojeně se
slušným výsledkem 1:1 na zápasy. Během celého dne jsme ládovali koláče a dobroty, kterých
jsme měli tentokrát v dogoutu opravdu požehnaně. To přilákalo i mlsné rozhodčí, kteří se k nám
chodili pravidelně občerstvovat (hlavně Jarda, kterej plnil i kapsy, aby měl co dlabat na metách
:-)) a pod tlakem našich buchet přiznali, že jsme nejsympatičtější tým na světě :-). Pak jsme
opožděně popřáli Skřivanovi, jakožto prázdninovému oslavenci krásných kulatin, a částečně se
přesunuli na Krč dokoukat finále SuperCupu.

V neděli jsme se neméně natěšené a dobře naladěné sešly na Tempu. Sfoukly jsme gratulaci
dalšímu kulatému prázdninovému oslavenci – Riuš – a vrhly se na Čechii. Hrály jsme skvěle
(opět), skoro žádná éčka a spoustu odpalů, jen toho štěstíčka jsme měly o trochu míň než
soupeř, pálily jsme na chlapy, zatímco soupeřky do děr, několik směn jsme na pálce končily se
všemi obsazenými metami. I tak jsme ale sehrály dva pěkné a vyrovnané zápasy, bilance opět
1:1. Vyzdvihnout bych chtěla skvělé výkony všech našich matek – osvědčený PV styl „čim míň
trénuješ, tim líp hraješ“ :-). Po zápasech jsme poseděli na pivku, které jsme prokládali šáňem,
hermelínem a cheesecakem a zhodnotili víkend, který jsme si všichni užili. Zjistili jsme, že naše
výhry nám zajistily třetí místo a my tak v play off začneme proti Čechii a ne proti Trutnovu, jak
jsme tajně doufali. To sice vyvolalo mírné zklamání, ale naštěstí to znamená jen to, že Deprese
se odkládá na finále. See you there! :-)
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