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Dnešní den bych přirovnal ke dvěma plechovkám Plzně. Jednu jsme usrkávali a následně
dopili, druhou jsme zvrhli a celou rozlili, pokud to chcete vysvětlit, čtete dále.

Již po cestě do města piva bylo veselo díky chlapci z jihočeského policejního města. Vašík se
svou omezenou slovní zásobou se nám snažil ukázat pruh vyschlého lesa. myslím že si nemohl
vzpomenout jak se říká velkému množství stromů rostoucích blížko u sebe a tvořící souvislý
porost na přilehlích kopcích a tak nám tvrdil že jde o pole stromů.
Touto historkou jsme se dětinsky (vid Vašíku) bavili celou cestu.
Teď už k těm plechovkám.
První zápas nezačal moc dobře ani pro jeden tým, žádnej bod, moc autů. Nicméně v dalším
snažení se skóre postupně zvyšovalo na obou stranách (i já mám 2 RBI) :) stále jsme se
přetahovali o body a myslím, že v poslední směně jsme prohrávali o dva body, postupně jsme
se smiřovali s prohraným zápasem, když tu zčista jasna se objevil Bárt s m. a bez respektu
sobě vlastním vypálil ukrutnou ránu za plot a dal tři body. Plzeň měla zrovna konec lineupu
takže 2 auty a čekalo se co s tím vyvedou. Nevyvedli nic a s překvapením v jejich očích šli
hrabat hřiště.
P.S. nedokážu chytit aut ani napodruhé a nemusím u toho jezdit na jednokolce.
To byla ta dopitá plechovka.

K té druhé se moc vyjadřovat nedá, Plzeň nastartovala střelnici, nastřílela 15 bodů a šlo se
domu. Jedinej vtipnej zákrok měl Keletti, když chytil balon odraženej od houmranového plotu
přímo do rukavice a dožadoval se autu z luftu.
My jsme nedali ani bod takže to netrvalo moc dlouho.
To byla ta druhá plechovka.

Třetí plechovku jsem si dal až v autě, ale ta se sportem neměla nic společného tak o ní psát
nebudu.

To je asi k neděli vše, teď už nás čekají Pardubky a na ty umíme. Třeste se perníkáři :)
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