7. Turnaj AFL dne 28.02.2009
REPORT BY PET
Na halu jsem přišel ráno v 8:30 přesně v dobu, kdy měl začít první špíel. V klidu
vytáhl první ranní cigaretu a nasál prvního šluka, když kolem prošel rozespalej
rozhodčí … to nám to krásně začíná – opět jedem na čas. Když jsem procházel
kolem baru kývla na mě baba za barem a dal utírala do té zasrané utěrky krygle, div
na ně neplivla, aby se trochu leskly …
Postupně jsme se sešli Shadow, Tom, Michal, Kratjas, Mikl, Bob and his family a
Hul. Huňa se omluvil pro zranění z čtvrtečního přáteláku, tak doufám Huňo, že co
nevidět budeš opět fit.
Hul se pochlubil svým předturnajovým rituálem a v pyžamu nastoupil rovnou na plac.
Sestava pro všechny zápasy až na konec finále byla stále stejná.
1. obrana nekompromisní Tom a učitel bekhendu Shadow
2. obrana král příklepu Bob a uplakánek PET
1. útok tancující Hul a nejkrásnější bublinka Mikl
2. útok neunavitelný Kratja a neodzbrojitelný Zdeněk

MACi před náma … ve čtvrtek jsme se již oťukali a tak všichni věděli, že nic nebude
zadarmo a o každý míč se budem muset poprat silou lví.
Po krátké kombinaci Mikl trestá chybu a mám za to, že vedeme 1:0. Maci s odpovědí
příliš dlouho nečekali, Bob nešťastně rozehrál a hodil míč do autu na naší půli …
Maci se okamžitě zformovali do takového neslušného obrazce, kdy si to mezi sebou
umí neskutečně rychle dávat a zbíhající obránce z pravé strany nekompromisně pálí
… a tak jsem po první půli odcházeli na lavičku za vyrovnaného skore. V druhé půlce
jsme velmi zatlačili a vynutili si od Macu několik gólových chyb, které jsme bohužel
nedokázali potrestat. Za zmíňku ještě stoji Hulovo vyloučeni za opakované sekaní,
kdy soupeři nabídl svoji čepel a on se oni opakovaně sekl ;) Což se ihned stalo
celodenní tématem, neb Kratja prostě Miklovi nenahrál a už byl oheň na střeše. Asi
tak v šesté minutě druhé půle Maci rozehrávali aut na úrovni půlicí čáry. Po kratké
rozehrávce dle mě chtěl obránce pálit z dálky na bránu, kde se zatím obránci
přetlačovali s útočníky … Pro nás bohužel míček vůbec netrefil jak chtěl a stal z toho
neškodný padáček s velmi škodlivým směrem … Shadow ještě křičel na Michala ať
se zvedne, ale ten očekával střelu po zemi a ne takovou mrdku … Maci vyhrávají 2:1
leč si myslím, ze z toho radost nemohli mít. (pozn. Hul: Pete, radost měli, mluvil jsem
pak se Šwagrem..)
Vzhledem k pěti-zápasové přestávce, jsme vyrazili do Tesca na jídlo a rozebrat
předcházejicí zápas.
Tématem oběda byl Kratjas, který nenahrál … A tak chudák Mikl skoro na každém
rohu viděl co všechno Kratja prosral … I když spatřil cigarety Triumf, chtělo se mu
plakat, protože chtěl slavit svůj triumf nad Macama, ale Kratja mu to prostě nedovolil

… Myslím, že to kluci možná aj trošku přehnali, Kratja nám oznamuje, ze se snad za
dva měsíce nebo jak dlouho stěhuje zpět do míst kde tomu říká doma – do Prahy.
Načež se Mikl zahledí do sklenice piva a hned nám ukazuje ty dvě bublinky v pivu co
letí vzhůru vedle sebe jako když Kratja s Miklem jeli sami na Mac gólmana … a ihned
kriticky dodá, ze ta vlevo je mnohem hezčí …
Během jídla Shadow vytelefonoval cennou posilu Zdenála, kterého během dvou
otázek odzbrojil od všech vymluv.
DODO
Tito páni kluci se už velmi předvedli před zápasem, kdy si hráli fotbálek a u toho si to
pískali góly, což celkem velmi rušilo právě probíhající zápas. Evidentně něco
takového viděli poprvé, protože s fotbálkem i fotili, jak japonský turista před Sochou
Svobody.
Pokračovat bych mohl ještě dlouho – v případě zájmu o větší detaily navštivte forum

Kapitán rozdal jasné instrukce, hlavně se nenechat k ničemu vyprovokovat. Rozhodčí
je bude vylučovat a tyto chyby budeme trestat.
Snad během druhé minuty, nahazuje Tom míč, rozbíhajícísemu Shadowovi. Načež
obránce vyhodnotil tuto nahrávku jako vybišovou a tak takovým trupikovým pohybem
zasahuje loktem míč … rozhodčí okamžitě píská a posila hocha na minutu
nastudovat pravidla, na co to vlastně má hokejku a ze v dané výšce může hrát
maximálně tělem. A tak Hul se Zdenálem naaaadherně využili naší první přesilovku.
Na protihráčích se okamžitě podepsal stres a začali prasit, díkybohu se jim
nepodařilo nikoho z nás zmasakrovat, leč jejich herní um, byl po zásluze odměněn
ještě několika vyloučeními. V tomto zapase, byl vyloučen Shadow, za …. Prosím
Jirku, aby zde doplnil důvod vyloučení  osobně mi to přišlo, že to rozhodčí udělal ze
strachu, aby mu DODO nerozbilo hubu.
Teď si nejsem jist, ale jednu z dalších přesilovek využil Kratja, aby zpečetil naše
vítězství nad tím to zarytě bučicím teamem.
A tak chlapce zdravím aspoň takhle na dálku slovy, Bu bu ty pičo.
REAL
Po krátké pauze nastupujeme ke hře posledního zápasu skupiny proti Realu.
Předzápasová atmosféra, byla příjemně nabitá, a tak jsme do hry šli s úsměvem, ze
si ťuknem dobrej flórek aniž bychom měli strach o naše spoluhráče či snad sami
sebe 
Tenhle zápas mi nějak proplul mezi prsty, určitě jsem byl u inkasovaného gólu,
protože 1. obrana dvojice, myslím inkasovala snad až ve finále, za což před něma
smekám.
Myslím si, že proti Realu jsem hráli až moc slušňáčky, snad ze strachu …
Zde musím vyzdvihnout Mikla, který dokázal udržet nervy na uzdě a na hranici
malého brankoviště si položit Honzu, aby ho pak s potupou přehodil a byl z toho fiiik

FTB
– považuji se za nováčka AFL a tak bohužel neznám teami celým názvem … (pozn.
Hul: FTB –FT Brno, ale v současnosti se jmenují The Others)
S tímto teamem si pamatuji snad jen dvě věci 

Góly umí dávat jen Mossi nebo jak se jmenuje a v bráně jim chytá nějaký usměvavý
lízátko 
První gól dal Mossi, když si v pravém rohu pohrál se Shadowem a pak z úhlu to
napral Michalovi nekompromisně pod víko. Leč z vedeni se moc dlouho neradovali,
Mikl dorážel moji nadhozenou střelu a bylo srovnáno.
Snad další dva góly na sebe nenechali dlouho čekat a už jsme vedli o dva góly.
Nejprve věšel neskutečně pod víko Shadow po Kratjově nahrávce a pak se do akce
dva na jednoho dostali Hul s Miklem, kdy si dvakrát nahráli vzduchem a Hul pak ze
vzduchu z první věšel tam, kam Shadow před chvílí. Zdálo se mi, ze kapitán, na
kterém ležela váha celého družstva to moc neudržel a začal chodit poplakávat
k rozhodčímu, který ho aspoň pro útěchu poplácal po rameni … V obraně s Bobem
jsme tento zapas řešili velmi jednoduše a to máš osmičku, nebo nemáš osmičku  a
tak se nám celkem dobře dařilo držet Mossiho dál od Michala.
Asi v osmé minutě, mě Mossi napálil jak pětiletý děcko, kdy kolem mě probíhal
směrem doprava, ale okamžitě změnil směr a tak se krásné uvolnil pro okamžitou
nahrávku z niž skóroval. A tak jsme zbytek zapasu dohráli s jednobrankovým
náskokem.

Vzhledem k trojzápasové pauze se některá z nás vydali na polívku a pivko. Když
jsme se vraceli, viděli jsme jak jsou na gauči schouleni spící Zdeněk s Kratjou, kteří
ihned jak se probudili, dělali jako ze nic 

MACEAGLES
Semifinále? Fakt nevím jak se tomu nadavá a vůbec mně to nevadí 
Do tohoto zapasu jsem přicházeli velmi namotivovaní. V případě prohry by nás čekali
DODO a ti během dne předvedli, že na své pověsti kreténských prasáku nehodlají
vzdát – nechápu kam se všichni dívaj, když říkají, že jim to tam prasí jen jeden člověk
…
V tomto zapase nás posilil Honza, který byl velmi cenou záplatou místo Mikla a
Boba, kteří nečekali, ze by se to tak mohlo protáhnout a museli za povinnostmi. Nyní
jsme změnili taktiku, kdy se hrálo na tři obránce a čtyři útočníky. Zde se neuvěřitelně
prosadil Zdeněk, kterému asi prospělo těch par minut spánku … tak se do zápasu
vcítil, že hru začal i organizovat na střídačce 
Maci dali, gól ale určitě nebyl pěknej  to bych si jinak určitě pamatoval  (Pozn.
Hul: bylo to opět gól ze standartky, zese jsme je nechali vystřelit z dálky)
Zápas to moc pěkný nebyl, aspoň z mého úhlu. Útočnici celkem záhy ucítili, že jsem
už fyzicky na dně – tudíž pro ně velmi snadná kořist. A při dobývaní míčku z mého
držení mě neustále okopávali … - vim vim už zase plaču, ale prostě to kurevský bolí

Tiše bych tipl, že si toho možná Honza všim a tak při první příležitosti to hned
jednomu vrátil – neuvěřitelnou mrdou do ksichtu tak z tří metrů, nebál bych se slov
jako jsou K.O. Protože borec se do deseti vteřin určitě nezvedl 
Druha moje satisfakce přišla, když nažhavenej útočník na mě naběhl, ze mě obere o
míč a sekl sebou, ale tak nešťastně, že se mi zakousl do hokejky. V zápalu hry, jsem
mu ještě řekl, že to má za to. Načež se mu teď touto cestou omlouvám, ale stejně si
to zasloužil za ty tři koňáry, co mi nandal …

A tak se stalo, co muselo se stát – vyhráli jsme.
Chudáci Maci, teď mě jich bylo celkem líto, myslím, že od nás celkem dostali a hned
nastupovali do hry proti DODO. Vzhledem k tomu, že v prostoru kolem baru vznikla
hádka mezi DODOmařkama a Honzou z Realu ani nevím jak tento zapas skončil, ale
doufám, že výhrou pro Macy. (pozn. Hul: Maci vyhráli – wow!)
REAL
Moje první finále!
Realovci si čekaní zpříjemňovali popíjením pivka a tak k večeru to na některých už
bylo znát  Leč do hry Real nastoupil v plné síle.
Tom nabídl Zdeňkovi Gčko do statistik a Zdeněk s díky přijal, když nekompromisně
zavěsil z úhlu pod víko. S úsměvem na rtech jsme šli do buly. Hul šel na buly a
vyhrál – míč s prudkostí doskákal až k Michalovi. Celý tým jako jeden člověk jsme se
vysunuli dopředu a čekali na přihrávku, jeden útočník od Realu pomalu od půlky šel
aspoň opticky bránit Michalovi, aby tu rozehrávku neměl až tak jednoduchou …
Bohužel v momentě, kdy Michal vyhazoval míč vyklouzl z ruky a tak trefil opticky
bránícího útočníka do prsou a ten nečekal a rozběhl se na nájezd, kterému obránci
nedokázali zabránit, protože byl asi pět kroků za nimi…
Nyní přišla velmi velmi velmi studená sprcha, kdy Real zakončoval gólem každou
akci od které se dostal – během tří minut nám nasekali další dva góly. Hul bere time
a uklidňuje team.
Během šesté minuty druhého poločasu Hul snižuje na rozdíl jedné branky. Poslední
minuta, na place to nejlepší co máme. Zdeněk zachycuje na půlce rozehrávku realu,
koukám na čas 9:30 okamžitě se otáčí směrem k Honzově svatyni, sbíhá po levé
straně a vidí, že je tam sám – dva rychle kroky – napřahuje hokejku – zvedá nohu do
své oblibené holubiči pozici a pálí … Míč není vidět, jen za Honzou se zavlnila síť.
Čas 9:40, skore 3:3. Bůh existuje! Jdeme na nájezdy.
Po dohodě kapitánů začínáme.
Jako první na sebe zodpovědnost vzal Honza. Jeho střelu pod víko vyraží Honza
ramenem nad.
Michal celkem bez problému vychytal Realistu.
Tom – ostříleny nájezdář – do stats píšu jedničku ani se nedívám jak to dopadne, leč
Honza zkouší novou taktiku v podobě tance kozáčku na jedné noze což Toma zřejmě
rozhodilo a ten se vrací s míčkem.
Nyní si Realista položil Michala a proměnuje svůj nájezd.
K míči na půlce se staví Zdeněk, první půlku nájezdu to skoro vypadalo, že
zapomněl, co se děje a jde na procházku s míčem, pak ovšem začaroval a známy
zvuk siťky otírající se o miček nám oznamuje, že tohle nebyla procházka 
Michal krásně Vytlačil Realistu do úhlu kde sic v leže, ale relativně s jistotou bránil
dalšímu případnýmu odporu. Nepochopitelně útočník nic nevzdal a přesto to zkusil …
bohužel pro nás to tak trefil, že míček se kutálel po masce Michala až do brány …
Hul jako kapitán se ujimá nejednoduché situace a jde na to. Mijí …
I přes prohrané finále, které jsme celkem neuvěřitelně otočili to byl nádherný turnaj.

P.S. Celý tento text je psaný v nějaký zasraným wordu, který si upravuje napsaná
slova, tak jak mu to vyhovuje. Takže prosím omluvte připadné nesmyslné chyby
(místo vyhraj ta mrdka napiše slovo Tokaj).
Diky za pochopení, PET
Píšu to z pohledu obránce, tudiž si rád přečtu něco od útočníků.
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Hulovo předchozí stručné shrnutí turnaje:

Výsledky turnaje stručně:
HAL 1:2 MAC (Mikl/Hul)
HAL 2:0 DOD (Hul/Zdeněk, Kratjas/-)
HAL 1:1 REA (Mikl/Hul)
HAL 3:2 FTB (Mikl/Pet, Shady/Kratjas, Hul/Mikl)
HAL 2:1 MAC (Zdeněk/Kratjas, Zdeněk/Honza)
HAL 3:4N REA (Zdeněk/Tom, Hul/Honza, Zdeněk/-) nájezdy: Honza 0, Tom 0, Zdeněk
1, Hul 0
Jaj, tak to byl moc pěknej turnaj a ještě jsme si užili oldschoolové finále s Realem,
které bylo napínavé, ale fér a bez faulů a ve velmi přátelské náladě. Otřesnej zápas ve
skupině s Dodem, který jsme naštestí ve zdraví přežili, nás dostatečně motivoval v
semifinále, protože kdybychom prohráli, tak hrajem znovu s Dodem o třetí místo. V
tom případě jsme vážně zvažovali, že bychom si nechali zápas o bronz vykontumovat,
ztratili bysme jen jeden bod, ale neriskovali bychom zdraví s těm zmrdama.
Dneska to byl krásnej týmovej výkon, mám z toho radost. Udělali jsme pár chybek, ale
jinak byl výkon od rána kompaktní, dokázali jsme si vytvářet šance v každém zápase a

udržet tempo až do finále.
Ve finále jsme prohrávali 1:3, ale překvapili jsme Real a Zdeněk dokázal vyrovnat půl
minuty před koncem. Škoda, že nám nevyšly nájezdy.
Chtěl bych všem zúčastněným poděkovat, dneska jsem si fakt hrozně moc užil, musím
trochu zamačkávat slzu, že to byl jeden z posledních turnajů...

