
AFL turnaj č.5

Report by TOM

Tak nám začal rok 2009 a hned první neděli nás čekal turnaj AFL. Se sestavou tentokrát
nebyly žádný potíže a sešla se v celkem ofenzívním složení. Z klasických obránců se účastnili
jen Bobeš a Tom a tak do obrany se přesunuli Kratjas a Čenda. Útočné dvojice tvořili
Hul+Řehy a Hory+Koci. V brance nám jistil záda Shadow.
Už při pohledu na los bylo jasný, že nás čeká megatěžká skupina, hned tři nejlepší týmy
dosavadního průběhu AFL tak i přes kvalitní sestavu jsme o cílech radši nemluvili.

1.zápas Panduři

Hned v 9.00 ráno nás čekal lídr ligy Panduři v čele s jasně nejlepším hráčem AFL  Horáčkem.
Tragická letošní bilance proti Pandurům navíc moc šancí nedávala, ale už při příchodu do
haly sem odposlechl taktiku Pandurů, že tentokrát Haluzáře nechají tvořit a budou hrát na
brejky. Průběh zápasu tomu i odpovídal, od začátku jsme si vytvořili převahu a po kombinaci
Koci-Hory vedeme 1:0 a chvíli na to zvyšuje Hul na 2:0. Panduři hrajou jen v 6 lidech a
hvězda Horáček je trochu ztracenej a včas zastavovanej v rozjezdu i za cenu drobných faulů.
Po menším zaváhání obrany, kterou přelítl nahozenej míček a týpek si to sklepl a dorazil do
brány a je to 2:1. Pak však převedl parádu Řehy, standartka u mantinelu a Řehy to z první
napálil do růžku ke vzdálenější tyči. Přestávka vedeme 3:1 a chceme to v klidu dohrát, ale
Panduři to nevzdali a po nedůrazu obrany srovnávají na 3:3, Hul stahuje Čendu a hrajem
v obraně jen ve třech. Naštěstí se Tom na půlce dobře podívá a nahodí před bránu kam si
naběhl Hory, těžkej míček skvěle zpracuje a znovu vedeme. Skvělej výkon pak Hory
korunuje nahrávkou Kocimu a vedem 5:3. Panduři to znovu zdramatizují už třetím podobným
gólem, kdy ze vzduchu sklepnou míček do brány (pane rozhodčí tohle už hodně zavánělo
vysokou), ale výhru 5:4 už udržíme. Huráááááá

Pauza

Čekala nás pauza 2,5 hodiny tak jsme naskákali do aut a zajeli na párty do Tesca na nudle.
Byly sice poněkud tužší, ale hlad je hlad. Řehy a Hul chtěli využít místní toaletu a Bobeš
projevil znalost prostředí a ujal se role navigátora. Nedostatek toaltního papíru vyřešil Řehy
elegantně uzmutím ubrousků v restauraci, Hul se radši nechal odvést do domácího prostředí.

2.zápas Sivice

S plný žaludkem jsme naběhli do druhýho špílu a opět se nám povedl začátek, po Kratjově
nahrávce dává Hul na 1:0 a díky zodpovědné obraně a výbornýmu Shadymu vedeme v půlce
1:0. I druhej poločas začínáme skvěle, Tom po mantinelu vysune Kociho, ten si oběhne
branku a zavěsí 2:0. Sivice začínají tlačit, ale pak trochu se štěstím plácnou do odraženého
míčku a snižujou na 2:1. Blíží se konec a vypadá to, že výhra bude naše, ale pak zaúřadoval
rozhodčí. Vyhazujeme míček a zdá se, že s tečí soupeře se odráží za mantinel, Řehy jde
rozehrát, ale rozhodčí ukazuje proti nám. Řehy nechá míček být a odchází zaujmout obranné
postavení, ale soupeř ho hnedka nastřelí a rozhodčí překvapivě vylučuje za nedodržení
vzdálenosti, i když byl jasně v pohybu zpátky a minutu před tím podobnou situaci na druhé



straně nechal být. Chybí minuta do konce a nutno uznat, že Sivice přesilovku sehráli skvěle a
nahrávkou na obránce po vyšachování obrany i gólmana dávají do prázdně na 2:2. Sme
strašně nasraní.

3.zápas FT nebo jak se vlastně jmenujou

Absolutně nepoveden zápas, po výhře ve 1/4finále minulýho turnaje, kdy sme za celej zápas
byli asi 2x na jejich půlce a po remíze 0:0 postoupili na nájezdy, sme tentokrát hráli mnohem
odvážněji. Svoje šance jsme však neproměnili a naopak soupeř dokonale trestal naši špatnou
rozehrávku a z brejků nasázel 4 banány a jasně vyhrál 4:0.

_ finále Tvořihráz

Ve skupině jsme nakonec skončili třetí a dostali neoblíbeného soupeře z Tvořihráze. Ti
dneska nechali doma 2 největší kokoty a tak hráli celkem v klidu a dobře. Na tento zápas nás
posílil Pajda, kterej hrál v útoku s Kocim a Hory se přesunul dozadu místo Čendy, kterej
přijal roli nehrajícího kouče. Cíl byl stanovenej jasně dobře bránit a pokud možno dát první
gól a spolíhat na to, že se soupeř tradičně sesype když prohrává. Stal se však opak a po
Pajdově nesmyslném postávání s roztaženýma nohama před borcem rozehrávajícím
standartku to dopadlo jak muselo. Týpek Pajdu prostřelil a ve skrumáži před Shadym se
nejlíp orientoval soupeř 0:1. Oproti minulým zápasům jsme se nesložili a Dodo jasně
přehrávali, ale gól ne a ne padnout. Nakonec Pajda přece jen soupeře vymotal a dal to
Kocimu před prázdnou 1:1. Pak si vzal Hul time a rozhodl hrát na jistotu takže zbytek zápasu
už moc vzruchu nepřinesl. Šlo se na nájezdy. Nominováni byli spolehliví střelci HC Pajda
s Horym, Řehy a po Kratjasově odmítnutí to na sebe vzal Tom. Začínalo Dodo:
1. nájezd – proměnil 0:1, Řehy zkouší střelu, ale neuspěl
2.nájezd – Shady skvěle lapá, Hory jakoby znervózněl a míček mu utíká a pak už svoje
tradiční máchání před bránou nedotahuje pořád 0:1
3. nájezd – Dodo dává 0:2, jde Tom a musí dát, klika do bekhendu a naděje žije 1:2
4. nájezd – Tvořihráz tyč, Pajda nás může udržet ve hře, ale po kličce do forhendu nedokáže
míček zvednout a jedeme domů 1:2

Celkově jsme si skvěle zahráli 4 kvalitní zápasy a dokázal isi, že můžem hrát skutečně se
všema. Příště snad budem mít i trochu víc štěstíčka a získanem víc jak 4 body. A nevím čím
to Bobeš uplatil, ale ve stats je všude napsanej jako hráč zápasu 

zápasy góly asistence body + - +/- TM
Koci 4 3 1 4 6 4 +2
Hory 4 2 1 3 5 3 +2
Tom 4 1 2 3 6 5 +1
Hul 4 2 0 2 2 4 -2 1
Řehy 4 1 1 2 3 6 -3 1
Kratjas 4 0 1 1 6 4 +2
Pajda 1 0 1 1 1 1 0
Bobeš 4 0 0 0 3 6 -3
Čenda 3 0 0 0 1 5 -4
Shadow 4


