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Tuto neděli nás opět čekal jednodenní hrací víkend. A rovnou v Brně. To chceš! V neděli ráno
jsme tedy vyrazily z Opatova, kde nás čekalo překvapení v podobě cestovatelky Máři! Po
velkejch objímačkách a juchání jsme se nalodily, přičemž jsme se vešly pouze do dvou aut, za
což vděčíme Lucišině rodinnýmu autobusu. Naše větší posádka vyráží dřív, Cůcino nové fáro
čeká na Sandru, která zaspala, ale dokázala dojet o pouhejch 10 minut později, takže jsme v
pohodě! V kompletní sestavě se pak setkáváme v Mekáči na 134. km (vlastně 143. km) před
Brnem, kde jdeme do snídaně. Než dorazí druhá skupina, Luciša pronáší větu víkendu (dne) poprvé, podruhé, potřetí. Když mi to počtvrté nedá a zeptám se, o co jde, dostává se mi
náhledu do historických komplikovaných ženských vztahů uvnitř týmu. Zase se poznáváme o
něco líp. Obohaceny o kvalitní a nutričně vyváženou snídani pokračujeme v cestě do
Zamilovaného Háječku, kde navigace selhává a lišky (chataři) dávají dobrou noc.
Dr
ačice se na nás připravily, a hodlaly nás rozhodit neustálým štěkotem týmového trhače.
Zlověstně vyhlížející miláček se zdál býti neúnavným, a tak nás svým znělým hlasem těšil skoro
celý první zápas. Naštěstí tato taktika nezabrala, a tak bez menších problémů vyhráváme 11:1.
Sandra předvádí bezchybný výkon na prkně, Piva na spojce, vlastně celé pole zvládá zápas
bez éček (historicky první v sezóně?).
Brněnské nedělní horko a dusno však znavilo nejen čokla, ale zřejmě i nás, protože druhý
zápas začínáme poněkud nešťastně a soupeřkám se hromadí body. My na pálce trochu
bojujeme, na vině je taky neprůstřelná diskařka Dračic na osmičce, která vychytá všechny naše
pokusy a o vysypání sáněk – je doslova všude. V posledních dvou směnách ovšem znovu
nalezneme ztracenou šťávu a vedení Dračic přestřílíme pěti body a k úlevě všech udržíme
nastřílený náskok i v poslední obraně.
Domů si tedy vezeme dvě výhry, ale jakoby se na nás Brno zlobilo, sešle na nás kolonu na D1.
Nuda a olepenost z nás jen stříká, a tak se pouštíme do všemožných kratochvil. Nejdřív
vymýšlíme alternativní cestu po vedlejším poli, a po chvíli několika ostatním řidičům opravdu
rupnou nervy a dají si offroad. Naše posádka se po první hodině v zácpě začíná tak nudit, že se
rozhodneme poznat se ještě lépe a odpovídáme na milostné kvízy z prozeny.cz, a dozvídáme
se tak například to, jaké zvíře při sexu připomínáme. Pak už pikantní otázky na internetu
nehledáme a pokládáme si je rovnou navzájem. Druhá posádka se rozhodla, že nejlepší
varianta, jak tu cestu přežít, je si schrupnout. Takže se pravděpodobně bavily míň než my, ale
zato si víc odpočaly.
Na Opatov pak dorážíme lehce k osmé hodině – unavený, zpruzený, ale rádi, že si vezeme dvě
výhry!
Nedělní bilance:
Nastřílených bodů: 22, hráčky: +1, odvezená brněnská klíšťata: 2, počet hodin strávených v
zácpě: 4, velké tlusté čáry: 5
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