
První zápas staré gardy, aneb co tomu předcházelo, jak to probíhalo a naše první
prohra v poměru 8:2 

    
Někdo na svazu ČMFS rozhodl, že za "staré" pány můžou hrát kopálisti 40+ . 

Asi nás chtěli naštvat, protože většina hostomické gardy se starými necítí - tedy někteří pouze do prvního 
tréninku a ztuhlého svalstva druhý den. 
Vlčák, jakožto správný pjeceda to zorganizoval, sezval, zařídil, no prostě všechno co k tomu je potřeba (za 
vydatné pomoci všech výboráků) a mohlo se začít. 
Dovolím si jednu malou kritiku, na které jsme se shodli všichni, kteří "odmakali" první mač a to, že k 
hladkému průběhu zápasu, chyběl:
1.  pítkonoška - nebylo pití
2.  masér/ka - před a po zápase by se to šiklo (zájemci z řad masérek se mohou hlásit)
3.  stratég, který by určil systém hry - Apíkovo úvodní slovo před zápasem "dejte si báčko" šlo po prvních 
minutách do kopru
4.  odborník na kopanou, který by na nás ječel z čáry - možná by ani nemusel být odborník na kopanou, ale 
měl by mít silný hlas
    Konečně nastal den D (16.10.2015) a my se sešli na hřišti. 
Všichni byli dochvilní jen Dědek (JM) přišel pozdě avšak vzhledem k jeho věku se to dá omluvit. Po dlouhé 
debatě, kdo je vlastně nejmladší (někteří nechtěli prozradit datum výroby) a kdo tedy podle nepsaných 
pravidel ponese koš s výstrojí, jsme vyrazili směr Novosedlice.
Hned po výjezdu začalo slabé mrholení sílit a u značky Teplice začalo regulárně pršet, což nám náladu 
nezvedlo. Naštěstí náš fotbalový patron zařídil ustání deště a nadělil nám jenom mlhu a mrholení. 
Fotbalový stánek Novosedlic nás přivítal nepřipraveným hřištěm zato novosedlických hráčů neustále 
přibývalo. Někteří z našeho mančaftu se snažili domluvit remízu s argumentem "přece se nebudeme honit v 
tom hnusným počasí" však neuspěli a šlo se do kabin.
Ferry (FK) správně pronesl, že v tomto věku už potřebujeme na převlečení a přípravu více času - byla to 
pravda. Z našich tašek začaly padat ortézy, bandáže, regenerační přípravky a další "prý" v tomto věku 
důležité pomůcky. 
Ve studené kabině projevil svou nejen fotbalovou šikovnost Honzík (JK), který s úspěchem a hlavně 
natrvalo připojil akumulačky. Trvalé připojení akumulaček jsme zjistili až po skončení zápasu, kdy naše 
kabina vykazovala parametry finské sauny. 
    A šlo se na hru. Nevím proč, ale k tak důležitému zápasu nedorazil rozhodčí, proto se notně ochraptělé 
píšťalky chopil nějaký novosedlický mladík, který ještě nedosáhl věku určeného ČMFS, proto nemohl hrát. 
Podle platných pravidel nastoupilo naše mužstvo v počtu 6+1 na hřiště a dva náhradníci čekali na svou 
příležitost za lajnou. Prvních deset minut se hrála oťukávaná nebo spíš, jak nám určil Apík - báčko. 
V této části hry jsme měli i opticky navrch, sehrávali jsme se a "četli" soupeřovi slabiny. 
Ve chvíli, kdy některým našim borcům docházel dech a řekli si o střídání, nás soupeř překvapil nečekanou 
avšak pro další vývoj zápasu rozhodující taktikou.
Zazněl povel "střídáme", celé soupeřovo mužstvo vyběhlo ze hřiště a bylo nahrazeno novým, 
neopotřebovaným a hlavně pro nás zase "nečitelným". 
Soupeře jsme si zase "načetli" až po obdržení úvodních dvou gólů v naší síti. Následovala zase 
"novosedlická" finta s výměnou celého mančaftu a další gól v naší síti. Tento stav jsme udrželi až do 
poločasu.
    Do taktické poločasové porady s názvem "jak na ně" se zapojili skoro všichni hráči – no, tedy hlavně ti, 
kteří mohli popadnout dech. 
Výběr těch nejzásadnějších proslovů:
Sílo (JS) - rozfoukáme je jako sněhuláky v létě (snad nedostatkem kyslíku vypustil Sílo takovou békovinu - 
sněhulák a v létě??? )
Cuci (JC) - ty v..e, není jich nějak moc? (bylo...)
Paly (PP) - dědek by nás měl přestat tolik honit. No nevadí, už na něj mám objednanýho myslivce, který 
provede odstřel
David (DZ) - ten balon po těch několika měsících co jsem ho neviděl nějak divně skáče
Ferry (FK) - hlavně, že si uděláme žízeň, stejně není kam sestoupit...
Dědek (JM) - já bych navrhnul kontrolu registraček, zdají se mi nějaký mladý
    Určená taktika a motivační proslovy zabraly - Paly krásně snižuje na rozdíl dvou branek a my se 
nadechujeme k mohutné ofenzívě ... avšak novosedlický povel "střídáme" zhatil všechny naše plány a my 
opět inkasovali. Celá situace se po pár minutách opakovala, Paly zase snížil – novosedlické "střídáme" - a 
další góly do naší sítě. 
Od této chvíle naše hra postrádala koncepci, pohyb a někdy i hráče - to hlavně v tom případě, kdy Cuci 
(JC) odešel ze hřiště se slovy "nemůžu, jdu ven". Žel toto nepostřehli naši borci čekající mimo hřiště na 
střídání, takže jsme nějakou dobu hráli s pěti hráči v poli. 



Zápas skončil, proběhla klasická děkovačka a my se ploužili do kabin. 
    Zajímavá dohra zápasu proběhla při hromadném sprchování, kdy gólman hostí (asi byl málo vytížen v 
průběhu hry) předvedl svou mrštnost, odvahu a pohotovost. Nevyzbrojen vhodnou obuví do sprchy, předvedl
kousek hodný tanečníků breakdance, zakončený dvojtou otočkou na zádech. 
Zachoval však chladnou hlavu a narážky typu "pěknej zákrok, škoda že bez balonu" nebo "takhle si měl 
sebou flákat při zápase a né tady",  nechal bez povšimnutí.

Pozápasový rozbor proběhl Pod Kaštanem, začal klasickým pokřikem "na divizi!" a přinesl mnoho 
námětů na zlepšení - pro ty, kteří tam nebyli nebo si konec nepamatují, vybírám:
-    chtělo by to víc  běhat...
-    musíme se sehrát...
-    musíme posílit...
-    musíme sehnat hráče a trenéra...
 
     Závěrem ještě jména těch, kteří se na hřišti představili (ploužili) - řazení hráčů je NÁHODNÉ a 
neodpovídá výkonům na hřišti: 
Jari Kuri Kůrka, Jarda Dědek Moc, Jarda Cuci Cmíral, David Dejv Ziegler, Venca Rypák Tuček, Petr Paly 
Palocsanyi, Jirka Sílo Silovský, Jan Honzik Kollár, Martin Salas Salák. 
Pedagogický a gerontologický dozor prováděli Jirka Apík Pospíšil a Láďa Krejčus Krejčí.
Branky: 2x Paly
 
Pozn. své náměty, připomínky a popřípadě stížnosti pište na mail rypak6@seznam.cz   
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