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Byl krásný den – osmý máj – slunečný máj - byl pálky čas.
Kusákův zval k zápasu hlas, kde Joudrsky mají svůj háj. :-)

Svůj report přípravných zápasů nezahajuji něžnou poezií náhodou. Důvodem je velmi příjemně
strávený den na Joudrs, který se nadmíru vyvedl a měl i poeticky krásný průběh i konec. Za
opravdu krásného počasí jsme se sešli na hřišti v Bohnicích v krásném počtu osmi pankáčů, z
toho jeden pankrčák. Nevadí, ba naopak. Dostali jsme mladou pohlednou a sympatickou posilu
Ivču, která z nás hrála nejlépe. Už při rozcvičení si nás získala svou hláškou při nechycení
jednoho luftu: “No, já sem si zapomněla brejle vy volové!“

První zápas jsme začali s osou Žuffy – Strády a koučem Sukym kvalitně postaveným polem.
Začátek zápasu byl vyrovnaný, soupeřky předváděly kvalitní hru v poli i v útoku, kdy za holky
musel házet Kusák, bo jejich nadhazovačky stúňou. Zápas jsme rozhodli ve 3. směně, kdy jsme
několika hity nasázeli 5 bodů, soupeřky ještě zatlačili, ale zápas končí skórem 7:3 pro pankáče,
kteří tak vyhrávají sázku o 20 pivísek.

Odchází Iva, přichází Dan – oproti Ivče netvor. V druhém zápase jsme raději :-) vystřídali
Vlčáka na pozici brankáře Macinem a hned jsme hráli lépe. Až do čtvrté směny jsme prohrávali
3:0. Pak se to ale stalo. Přišla obávaná pogo směna zlobivých pankáčů, v níž jsme načírovali
osm křiváků a hned jsme byli zase hóódně nahóóře. A ten Žuffyho homerun – kdyby byl, ten by
byl, ale nebyl. V tu chvíli jsme vedli o 4 body, tak dle předzápasové dohody děvčata v útoku
začínala s běžkyní na druhé metě. Dále jsme už žádné komplikace naší kvalitní hrou nedopustili
a připsali si další vítězství 8:3 a s tím i dalších 20 piv v kiosku. Všech 40 dárečků jsme poctivě
rozbalili i s přispěním soupeřek a byl to základ pro veselé odpoledne a nenadálé konce – viď
Macine :-)

Tento dvojzápas byl pro nás dobrou přípravou pro hru v poli, bránění útočné krátké hry a
přiučení se výborné práci děvčat na metách.

Za pankáče nastoupili :
1. Žuffy – bohužel měl neúmyslné HB, dále 2 hity a 3 BB a bez homerunu, i když chtěl
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2. Strády – škoda, že si nepřinesl svou famózní formu z PRVNÍ LIGY, jinak by to bylo určitě
lepší :-), alespoň si připsal první jarní
3. Macin – náš univerzál který zjistil, že mu to nepálí pouze „na chlapa“, ale i „na ženu“.
4. Přemek – na své oblíbené dvojce zahrál to svoje (tzn. i nějaká ta chybka), pálka nic moc,
dostal pusu od Ivči
5. Suky – jako denní kouč se osvědčil, měl pár hitů, první políbil Ivču
6. Volody – na trojce hrál zkušeně, v druhém zápase měl pálku 1,000
7. Pat – při zákroku na 8 padl na prdel, koupil „si“ tam pro tým novou pálku a tím nadobro
zanevřel na svou americkou Patici.
8. Vašek – jako nováček se učil signály, měl 2xB1, na třetí metě dostal při pick-offu ze
spoda do ohanbí
9. Iva – mladá, krásná, chytrá, přívětivá a navíc nás má všechny ráda
10. Dan kvalitní zadní pole, krásné příhozy až domů, bohužel hraje americký fotbal a je z
Benátek nad Jizerou.
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