3. turnaj AFL, neděle 2.listopadu
Dnes jsme se sešli v luxusních 9:45 na hale krásně vyhajaní. Teda
vlastně až na Shadyho, který přijuchal nejen s golmanskou výbavou ale
i s opicí. Papírově slabší skupina sváděla k plnému bodovému zisku asi
stejně jako minulou neděli první pořadí ve druhém tahu sportky, kde
bylo v jackpotu hned 77 míčů. Zatímco pravděpodobnost první ve
sportce na jeden sloupeček je 1 ku 13 983 816, zde se situace zdála
mnohem hratelnější.
Haluzáři – FT Brno 2:2
Přema si nasadil helmu na hlavu a zaklekl do brány, zatímco Shadow si
na hlavu nasadil mokrej ručník a zasedl na střídačku. V první půli jsme
podali výkon jako bychom opici měli všichni a to pořádnou. Když to
v 9. minutě bylo jen 0:2, cíl byl jasně vytyčen. Dohrát to do poločasu.
Kromě stran jsme prohodili taky Aldu s Bobešem, aby se Alda v roli
útočníka dále netrápil. Cíle jsme si dali pro druhou půli již vyšší. Hul
rozehrává z rohu, Alda dupajícím poklusem mašíruje před branku,
načež hráč soupeře reaguje tím, že pas do brankoviště neomylně uklízí
nohou do kasy. V podstatě nemohl jinak. Máme tlak, naše hra je o 99
% lepší než v první půli, nicméně equalizer stále ne a ne se dostavit.
Poslední minuta a tak jdeme do power play. Zámek jako prase. Alda
nečeká a rozehravá standartku tak rychle, že snad ani nepoložil míček
na zem. Posílá jej na Horyho. Soupeř opravdu neví, co řešit dřív a co
potom a tak Horyho ve výhodné pozici před brankou neřeší. Hory to
dělá ještě trochu napínavé, ale 2. dorážka je již úspěšná. Do konce
zbývá 6 vteřin. Bod je pro nás tentokráte výhrou. A ono to dneska
půjde a ne že ne.
Haluzáři – MAC Eagles 3:2
Máme dobré příležitosti jít do vedení, ale nevyužíváme, aby posléze
Maci na chvíli pozapomněli, že v tomto ročníku AFL góly spíše
nedávají. Ta chvíle stačila na 2 fíky v naší bráně. Myslím, že Shadow
neměl před tím možnost si míč ve hře ošahat. Chytat se to ale nedalo,
frajeři byli nekompromisní. Po zbytek zápasu si je ptáčky Shadow již
pohlídal. Nicméně, než si soupeř stihl alespoň trochu vedení užít, byl
Honza po přihrávce zpoza branky taky nekompromisní. Nedlouho na
to Hory uplatnil svůj důraz na hranici brankoviště a byli jsme
plnohodnotně ve hře. Ve druhém poločase jsme rozhodně chtěli vsítit
vítězný gól. Dlouho se však ukazovalo, že to není až tak jednoduché
poslání. Koci přebírá míček na půlce, situaci 2 na 1 zkouší jejich
obránce vyřešit tím, že se soustředí plně na Horyho. Koci ovšem vysílá
pecku nad nohou gólmana a dává na konečných a kýžených 3:2.
Haluzáři – 1. FBK Krychle 5:1

Pánové, pojďme chytit začátek a dostat se do vedení!!! Chtělo by to.
Neříkám. Nevinná rozehrávka na půlce, Hul neváhá vystřelit (spíš
nahodit) všemi mastmi mazaný oblouček, který kulminoval asi ve 2
metrech a 86 centimetrech. No a protože Hory příkladně stíní
gólmanovi, který si jeho prdel prohlížel velmi důkladně, tak tato
jedovka dopadá na brankovou čáru k pravé tyčce. Není nad to dát
“dělovou ránu”. Alda zavětří odražený míček, nebojí se jej z první
bezhlavě napálit někam směr brána a je to 2:0. Kombinace Hul - Hory
znamená třetí fík. Koci dorážkou doráží a zvyšuje na čtyřbrankové
poločasové vedení. Hrajeme na skóre, pač chceme nějakýho loosera na
_ finále, tak dáváme ještě pátý gól. Shutout kazí Přemovi hbitý útočník,
který po buly protančil mezi Aldou a Tomem jako to dělával Alberto
Tomba mezi slalomovými tyčemi na domácí půdě ve Val di Fiemme.
Vyhráváme skupinu v play off začínáme proti Dodo Tvoříhráz, kteří si
ve druhé (papírově rozhodně silnější) skupině ani neškrtli.
Haluzáři – Tvoříhráz málo:hodně
Nevím, co hráči soupeře měli k obědu. Skoro bych řekl, že o polední
pauze něco čuchali. Běhali výbušně jako nedávno jamajský sprinter
Bolt v pekingském smogu. My jsme čekali leccos, ale tohle nikoliv. Při
čuchání taky asi u videa sledovali rozehrávání standartek týmu hrající
o titul ve švédské Elitserien. Hned tu první příkladně pořešili a bylo
0:1. Trochu se štěstím Koci vyrovnává. Pojďme, tohle nám pomůže!!!
Ale kdeže… Rozehrávka z rohu, trochu finta s vyjetím do středu hřiště,
kterou Shadow spapal. 1:2. Následuje pecka přímo do vinglu. 1:3 už
není optimální. Snažíme zabojovat, ale dostáváme další 2 góly. Hráč
soupeře ošklivě uklouzne na hokejce. Hory si jde jeho nešikovnost na
minutu odsedět. 4 minuty do konce se zápas - bohužel a na piču dohrává spíše z povinnosti. Gól jsme již nevsítili. Ani nevím, kolik to
nakonec skončilo. A ani to nechci vědět.
Alda jede směr Praha a ostatní se již těší na večerní Hulcup. Sledoval
jsem to pak na teletextu a Tvořihráz se od nás odrazila a celý to
vyhrála. Zisk 6 bodů potěší, nicméně rozhodně neomlouvá tragickej
výkon v prvním poločase prvního zápasu a hlavně ve _ finále!!!

