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Zápis ze schůzky 14. května, 2008
Sešli jsme se v krásně rozkvetlé zahradě u Jakuba v Dobřichovicích.
Sestava byla: Jakub, Bobánek, Přemík, Bob, Smeták, Jana (Smetákova), Yško, o něco později
přišel Ruďa, ještě později Loulín a úplně pozdě přijel přepracovaný Zbyněk. Takže vy, kdo
jste nepřijeli, vidíte, že příště se můžete účastnit i pozdě.
A zde jsme:

Jak je vidět, i Bobánek a
Bob se zapojili do práce,
zatím co my ostatní jsme
se věnovali opékáním
uzenek. Jakub byl, jako
obvykle, fantastický
hostitel. A tak jsme
kromě haldy klobás a
vuřtů měli tři saláty,
opékané brambory,
místní měkký chleba a
na závěr mramorovou
bábovku. A k tomu,
kromě nealkoholického
piva a Caca-Coly byl
argentinský merlot,
Staropramen, Scotch a
protože to Smetákovi
ještě nestačilo, tak
vytáhl láhev Smirnov vodky. Ale Švígo se nemusí obávat, že jsme se opili. Byli jsme
neuvěřitelně ukáznění a tak jsem se spíš jenom přejedli.

Zjistili jsme, že na této schůzce byli přítomni 4 Jespáci, 4 Rackové, 1 Žralok a žádný Wiking.
Takže stav bodování je (1b za účast a extra body za aktivitu):
Jespáci 8 b (4 body za to, že Smeták přijel až z Kanady a že vzal svou Janu sebou)
Rackové 10 b (6 bodů získal Jakub za vzorně připravenou schůzku)
Wikingové 0 b
Žraloci 1 b.
Z této schůzky vypracoval Yško fotoseriál, který bude přílohou příštího čísla.
Zpráva o Softballovém utkáni 1. května 2008
Díky iniciativě Joba se uskutečnilo asi po 40 ti letech tradiční softaballové utkán ve
Stromovce, v kterém se utkali profesionálové ISBA s troskami Divých mužů a LEFIů. Za
Trosky nastoupili: Jakub (nadhazovač), Ivo (zadák), Pacík (1. meta), střídal Zbyněk, Přemík
(3. meta), Zub (shortstop), Bobánek (údajně zraněný nehrající kapitán). A v poli byli
dorostenci zapůjčení ISBOU. Výsledek byl ovšem ohromující. Před davem krásných žen,
vřeštících dětí a pobíhajících psů, vedli již ve 3 innigu „Trosky“ posílené 4 dorostenci 17:12.
Závěrečné skóre pak stále zůstalo neuvěřitelně lichotivé 22:22. Už vysoký počet přeběhů

ukazuje na to, jak skvěle obě mužstva pálila. Kolik bylo homerunů si ani nelze vzpomenout.
Celá akce byla ukončena v hospodě Na Slamníku, kde měli jak dobrou tlačenku a utopence
tak Staropramen. A zde alespoň pár fotografií z těch stovek, které byly pořízeny. A jen
dodatek, na schůzce 14. jsme se všichni, kdo hráli, shodli, že nás ještě všechno bolí, ale že to
bylo bezvadný.
Zdravé jádro
mužstva
„Trosky“
Chybí nehrající
kapitán Bobánek
a později příchozí
a střídající na 1.
metě Zbyněk

Obě mužstva:
posílené
„Trosky“ vs.
ISBA před
utkáním.

Obě mužstva
po utkání.

lV losování jsme jednoznačně zvítězili nad
rutinérem ISBY Peškem.

…to začalo

A po krátké strategické poradě….

Výkony playerů „Trosek“ jak na hřišti….

…tak potom v hospodě Na
Slamníku byly
neuvěřitelné. Laskavý
čtenáři, všimni si, jak
aktivní byli zejména,
na hřišti sotva viditelní,
Bobánek a Zbyněk.

Pozvánka
Příští schůzka se bude konat opět 1. středu v červnu, to je 4.6.2008. Tentokrát se
sejdeme na zahradě u Selima, to je ve Středoklukách vedle Hospody u koupaliště.
Doprava autobusem z nástupiště č. 3 v Evropské ulici naproti hotelu Diplomat. Odjezdy
v 16.45, 17.15 a18.15.
Přijďte v hojném počtu, ať vuřty nezbývají a ať body mužstvům přibývají.

!!!!! TÁBORÁK 2008 V NIŽBORU !!!!!
I letos se uskuteční tradiční táborák v Nižboru, tedy v údolí Výbrnice u srubu někdejší
skautské rezervace. Termín bude tradiční, tedy "druhou sobotu po první středě v červnu",
což vychází na 14. června. Příchod účastníků na místo táboráku může začít od 18:00 hod.
s tím, že oheň bude zažehnut nejdříve ve 20.00 hod. Kdo přijde dříve, může se zúčastnit
potřebných přípravných činností. Aby bylo zajištěno suché dřevo na oheň. Proto tímto
vyzývám a žádám dobrovolníky, kteří by do Výbrnice přišli o týden dříve, případně některý
všední den odpoledne a připravili dostatečné množství suchého dřeva a schovali ho pod
střechu srubu. Dřív než o týden předem to nemá smysl, ještě to dřevo někdo zcizil. Bude-li
stálé suché počasáí, není naopak třeba s tím spěchat a je možné dřevo připravit až v sobotu,
na což bych ale nespoléhal. Problém je v tom, že já se přípravě věnovat nemohu. Jednak
mám kýlu, takže mi lékař (Pigi) neodporučil jakoukoli námahu, a pak budu první týden v
červnu mimo Křivoklátsko. Děkuju předem za pochopení. Dále vyzývám k bohaté účasti
hudebníků, aby byl náš zpěv podpořen také potřebnou silou muziky. Rovněž se nekladou
žádné meze různým programovým oživením, se kterými může každý přispět ke zdárnému
Ahoj! Pacík

