Na metu se můžeš dostat trojím způsobem
Družstvo baseballové Akademie U16 vyhrálo kvalifikační turnaj Suma Open Pony League 2014
konaný ve dnech 17.-20.4.2014 a vybojovalo si účast na závěrečném turnaji v Laffayete v USA.
Tak by mohla znít oficiální zpráva. Několikaměsíční příprava, obětavost a práce trenérů, dřina kluků,
nedělní ranní vstávání tatínků a jízdy do Brna – to vše zůstává skryto v pozadí, prostě samozřejmost.
Když jsem po celé 4 dny v Praze sledoval, jak „akademici“ porážejí všechny své soupeře rozdílem
s tím, že po druhé směně již dostali kluci vždycky pokyn „přestaňte krást mety“, musel jsem se
zamýšlet, v čem je ten „rozdíl“.
Jako už takřka zasloužilý divák jsem zažil baseball, kdy nadhazovač jen s velkým štěstím trefil strike,
pálkaři se překvapivě zadařilo nějak míček trefit a někam směr hřiště odpálit, tam s velkým napětím
někdo míček chytil, s ještě větším překvapením ho dopravil na nějakou metu a na tribuně z toho byla
obrovská rodinná oslava. V Praze jsem viděl opravdový souboj mezi nadhazovačem a pálkařem,
nezadržitelnou šňůru pálkařů, kteří nepálí, propálí nebo pálí pouze na pokyn, nejdříve posunou běžce,
zaplní mety a pak perfektním odpalem obvykle pošlou na domácí metu jeden až čtyři doběhy. Viděl
jsem obranu, která nepustila soupeře dále než na první metu a kdy stačil jediný pohled nadhazovače
k první metě a aniž by byť jen naznačil hod míčkem, soupeř se vrhal na antuku. Viděl jsem koncert pro
jeden míček, 9 pálek a 9 rukavic.
Myslíte, že píšu pyšně o svém synovi? Ne, Honza tentokrát nebyl součást základní sestavy a vlastně
více času strávil stáním v dugoutu. Na druhou stranu, to je také baseball. Abych mu ale nekřivdil –
odehrál zápas s družstvem z Ruska (19:1). Jestliže jako „neškolený“ nadhazovač v osmifinále udržel
družstvo Tempo Titans na nule, kopec opouštěl po třetí směně za stavu nějakých 14:0 (to už si ani
přesně nepamatuji), přispěl ke konečnému výsledku 17:0 a ušetřil tak nadhoz na další zápasy, to se
také počítá.
Když do finálového utkání také na začátku nenastoupil, připomněl jsem mu slova našeho trenéra Čoča:
„na metu se dostaneš trojím způsobem: odpálíš, vystojíš si nebo se necháš trefit.“ Vystál si finále
v dugoutu do poslední směny, pak jako pálkař si vystál BB (on už se vlastně soupeřův nadhazovač
nedokázal trefit), bez skorování postupně doběhl až na domácí metu, no a jako centr v zadním poli
chytil z luftu předposlední out celého turnaje. Prostě každý bod a out se počítá.
Všem klukům – celému družstvu se podařilo dosáhnout vysněné mety – cesty do Ameriky. A na metu
se dostaneš trojím způsobem…
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