Tak už jdeme do finále!
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Nedělní odpoledne. Třetí a případný čtvrtý zápas jsme si nechali přeložit o týden dřív,
abychom tu agónii případně neprodlužovali déle a nemuseli tak absolvovat další tréninkové
jednotky.

Sraz na Tempu, ve smluvený čas tam sedíme jen dva otcové. Volá Vašík a škemrá, jestli bych
ho neodvezl, že Předseda je krysa a nechal ho doma. Smůla Vašíku. Sestava je nadstandardně
slušná. Sejdeme se v 10 lidech. Rozcvičení začalo zbytečně brzo, protože na hřišti se v zápase
o 17. místo baseballu kadetů přetahují červení proti modřím. Macin se tedy musí obratně chopit
krumpáče a mocnými záseky do vnitřního pole bourá „tam odjakživa stojící baseballový kopec“.
Základ je potrápit Most, vynutit si čtvrtý zápas. Ale zase je netrápit tolik, abychom si nakonec
nevykoledovali rozhodující pátý. TomBeh se nějak nedrží instrukcí a umožňuje soupeři
opakovaně skórovat. Pořád nechápu, proč na druhé metě, bez běžců opakovaně hraje z pozice
„proti bodu“. Zdatně mu sekunduje Bárt, který místo aby řídil postavení vnějšího pole, převede
unikátní kousek, který znám jen z teoretických přezkoušení rozhodčích. Druhá obsazená.
Roman Záruba pálí dlouhý hit na střední pole. Bárt couvá, couvá, couvá. Těsně před plotem
zdvihne rukavici, kterou tečuje míč a díky této teči nepadá do pole, ale za plot.

A teď malý kvíz. Do diskuze napište správný výklad pravidel. Kdo je aut, kdo se kam vrací, kdo
může skórovat a kolik bodů platí. Vítěz tipovací soutěže získá hodnotnou cenu (inkriminovaný
míč).

Po směně prohráváme hrozivých 4:0. Ale zvedneme se k odpovědi a spíše díky chybám
soupeře, který se nechá vylákat i Valdovým pomalým během na „příbramskou vidličku“
umožňuje i nám skórovat.

a pozornost stojí jeden ukořistěný sněhulák = (SO), (SO), (SO), po kterém následuje prohlášení
o konci kariéry, neboť tato milovaná hra přestala milovat dotyčného jedince. Po Vašíkovi tak
končí letos druhá slibná kariéra. Očekávám ještě podobné prohlášení od Macina.

Předseda zkušeně poposunul hrozbu hrobaře sezóny na Přému, který se statečně chopil lopaty
a pohřbil vše. Game, Set, Match.
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