
Synovi se na MLB campu při odpalu podařilo ohnout pálku, kterou jsme mu koupili loni. Byl 
hodně smutný. Nebyla to jeho chyba, ani nadhazovače. Prostě se to stalo, a teď vím, že mu 
můžeme úsměv na tváři vykouzlit a že je to opět splnitelné - DÍKY Vám. 
Díky baseballu a softballu jsme mohli poznat hodně úžasných lidí, kteří nám díky Bohu život 
neustále ovlivňují :). A díky tomu je to nevyčerpatelné téma, které nás  nikdy neomrzí. 
Ráda nerozhodné rodiče směřuji na baseball, který má své kouzlo. Nejen proto, že se děti 
hýbou, ale že jim ukáže správný směr a nasbírají hodně životních zkušeností, které si ani v tu 
danou chvíli neuvědomí, ani sami rodiče. Děti se např. zbaví ostýchavosti, naučí se s 
ostatními dělit, naučí se pravidelnosti, naučí se pomáhat, naslouchat jeden druhému, 
zodpovědnosti, vážit si věcí, být odolní, naučí se dělat věci s klidem, s rozvahou, naučí se 
slušnosti, pokoře, obětavosti... asi bych mohla ještě dlouho pokračovat. Proto jsem vděčná za 
každý den, kdy se děti na trénink těší, těší se na kamarády, na trenéry, chtějí se učit nové věci, 
těší se na společné zážitky....  Vždycky při nich budeme stát. I když mě umí někdy pořádně 
vytočit, vytáhnout i poslední nerv z paty a pak je třeba se zhluboka nadechnout, vydechnout a 
napočítat do deseti a nepřestat se usmívat. 
Zdraví je k nezaplacení. Štěstí si nás najde samo (někdy je třeba jít trošku naproti). Peníze 
nejsou nejdůležitější, ale umí mnoho věcí zjednodušit. 
Děkuji všem, kteří se na této naši podpoře podíleli, moc si toho vážíme. Ono by to vše 
vystihlo slovo Děkuji, ale stejně mám pocit, že to nestačí ani 100x. Kdybychom i my jednou 
mohli pomoc, uděláme to moc rádi. 
Také jsme z lidí, kteří rádi pomáhají. Letos jsme po dětech poslali kola do Afriky, pomáhali 
jsme Adře, Červenému kříži, Charitě. 
 


