Den 2 (neděle 27.7.)
Ranní setkání před snídaní nás ujistilo, že Báře, která měla za sebou špatný večer (delší trasy
do Německa jí opravdu nesedí), je už dobře, podle jejího známého držkování. Po snídani nám všem
anglický rozhodčí (známý pod několika různými přezdívkami podobného charakteru – Slizoun, Sejra,…)
přeměřil velice pečlivě všechny lakrosky. Zjistilo se, že Berušce neprošla ani jedna z jejích lakrosek a
Lence P. a Mikešovi po jedné. Pravděpodobně nebudou mít s čím hrát. Rozhodčí jim pravil, že se ještě
uvidí na hřišti, a zanechal jim naději, že to dobře dopadne.
Na stadion nás
odvezl autobus a tam nás
čekalo
slavnostní
zahájení. Nástup proběhl
v zástupech za vlajkonoši
za zvuku hymny každého
zúčastněného
státu.
Pořadatelé nás překvapili
(a to ne zrovna mile), že
celý zahajovací proslov
byl pouze v němčině (asi
se dáme na studium
němčiny – angličtina je na
prd). Před prvním hraným
zápasem přišel Slizoun a
řekl, že žádná z lakrosek,
které si ponechal není
povolená. Stal se však
zázrak. Přinesl pro Berušku svou vlastní lakrosku na zapůjčení (to ještě netušil, že ji rozebereme na
jednotlivé kusy).
Po důkladném rozházení jsme nastoupily ve 14:00 k zápasu s týmem Scotts Presidents. Nástup
začal vyvoláváním jednotlivých hráček z obou týmů. Poté si každý tým zazpíval svou národní hymnu.
Stát vedle Dřevíka je při zpěvu české
národní hymny opravdu za trest.  Pak už
konečně začal zápas. Začátek byl jako již
tradičně lehce nervózní, ale v druhé
polovině jsme se už dostaly do svého
tempa = klidu a celkem s přehledem
vyhrály.
Konečný
výsledek
13:4.
Martinovka byla vyhlášena MVP (Most
Valuable Player). Kdyby nám ovšem před
zápasem oznámili, že cenou MVP je 1,5 l
BŠ (Bílého Šampáňa) sólovalo by daleko
více lidí než Lenka.  Těšíme se na další
MVP.

Po příjezdu do hotelu se část týmu vypravila na obhlídku místních možností občerstvení,
zatímco druhá část si užívala hereckého výkonu Pavla Lišky ve filmu Pupendo. Poté podle pokynů
trenéra jsme se odebrali na kutě. Kupodivu je všichni dodrželi, protože nás čekal důležitý zápas se
Skotskem A.

