
3. KOLO
Stará garda, pokračování třetí a první vydřená 

výhra s Unčínem 3:0 -   kontumačně
(... rozfoukali jsme je jako sněhuláky v létě)

Všem skalním  příznivcům i tajným obdivovatelkám našeho mužstva se předně musím 
omluvit za pozdní vypuštění deníku zasloužilého (vždy po zápase spíše invalidního) gardisty. 

Vzhledem k našemu poslednímu úspěchu, mi trvalo delší dobu než jsem vyhledal ve světových 
médiích ty nejzajímavější články o SGFKH. Namátkou vybírám, u některých včetně překladu:
Neues Deutschland –  "sympatické mužstvo ze Sudet zabralo a zvítězilo"
(otištěno hned jako druhá zpráva na úvodní straně po uprchlících v objetí s Angelou Merkelovou) 
La Gazzetta delo Sport – "Carlo Ancelotti by se měl v Hostomicích učit jak pracovat s ne/hráči"
The Washington Post – "po vyhodnocení všech statistik, grafů a tréninkových metod tohoto 
provinčního mužstva, musíme konstatovat, že český komplex trvá! "
Népszabadság online - "érdekes Heroes a Hostomice méltán nyerte "
China Daily – "  他們來了，他們看到了勝利  

Nezbývá mi, než smeknout před prací všech hráčů, realizačního týmu a ostatních, kteří 
přispěli k historicky prvním bodům SGFKH.  Po vyhodnocení všech kladů (těch bylo víc) a záporů 
naší předchozí přípravy a dvou prohraných zápasech, jsme si vytkli tři hlavní úkoly a na nich jsme 
zapracovali.

Úkol č.1 – zlepšit před a po zápasovou přípravu
Tento úkol, ač se zdál jednoduchý, tak jednoduchým vůbec nebyl a stále někteří z nás 

dostatečně nepochopili, že kvalitní rozbor předchozího zápasu, taktické rozdělení úkolů pro 
následující utkání a dodržování pitného režimu  je nezbytné a hlavně potřebné pro náš další 
výkonnostní růst.
Účast na těchto poradách, které se konají Pod Kaštanem se sice zlepšuje, ale jen pozvolna. 
Podle vzoru našich kolegů z USA, kteří jsou schopni kvalitně statisticky zpracovat každý prd, jsem 
také vytvořil statistiku účasti a pohled to není věru pěkný. Současná účast je 22,208897% (soubor 
výpočtu je pouze k nahlédnutí na mém PC – vzhledem k velikosti a složitosti vzorců by dnešní 
zápis obsahoval 44 stran A4). 

Celkové procento účasti zvyšují 3-4 hráči, kteří se poctivě zúčastňují většiny (dvou) sezení –
namátkou: Rypák 100%, Cuci 100%, Ferry 100%, Sílo 50% ... , z těchto hráčů by si ostatní měli 
vzít příklad. 
Za zmínku stojí i iniciativa jednoho našeho "gardisty" -  Ferry svých 100% nasbíral u dvou 
mužstev, 50% za SGFKH a 50% za A mužstvo. Pravdou je, že procenta za A mužstvo, byla dle TAH
(tisková agentura Hostomice) velice těžká a vykoupená ranní nevolností.
Věříme, že se účast v příštích před a po zápasových poradách zvýší!

Úkol č. 2 – lépe se seznámit s míčem a jeho ovládáním a porozumět pravidlům hry.
Při naplnění tohoto úkolu jsme se také potýkali s nečekanými problémy, ale systematickou 

prací se nám i toto podařilo vyřešit.
Hráčům, kteří vzhledem se svému věku své poslední zápasy (na které si vzpomněli) odehráli ještě s 
míčem šitým a s tkaničkou, byly zapůjčeny míče nové lepené a kulaté. Tento fakt u některých z nich
vyvolal úžas a nechtěli míč vrátit. 
Dále jsme (snad) Sílovi vysvětlili, že branka na kterou má střílet je ta, co v ní stojí brankář 
protivníka a ne ta, ve které stojí diváci. Malý Standa si už dres číslem dopředu neoblékne, ... .
Další technické a ironické dotazy našich spoluhráčů typu ...a proč? - necháme až na Apíka, který 
jako jeden z mála bude "fotbalově študovanej" a proto taky nejchytřejší a vysvětlí nám to. 



Úkol č. 3 – mediálně se zviditelnit a zaútočit tak na psychiku soupeře
Tak tento úkol se nám až na určité výjimky podařilo splnit (určité rezervy ještě jsou – v 

bahrajnském tisku nebyla ani čárka o našem úspěchu). 
WEB našeho mateřského klubu nám věnoval celou jednu rubriku, část fotogalerie a informoval o 
nás i na hlavní stránce v aktualitách.
Místní radnice porušila svého "bobříka mlčení" o našem utkání hlásila v místním rozhlase.

Kombinací a hlavně splněním všech výše uvedených úkolů jsme dosáhli svého. 
Po mediálním humbuku, zájmu o náš klub ze strany fotbalových scoutů a skvělých tréninkových 
výsledcích, které se donesly až kousek za Teplice a Krupku se začali hráči Unčína hromadně 
odhlašovat z veteránského mužstva, věšet kopačky na hřebíky a podle zákulisních informací 
dokonce chtěli někteří infiltrovat do našeho mužstva a rozvrátit nás zevnitř. 
Každopádně výsledkem je, že psychicky rozložený Unčín nepřijel a po čekací době Apík s 
rozhodčím podepsali zápis potvrzující naší první a zaslouženou výhru 3:0 kontumačně.

Zápas měl dohru opět Pod Kaštanem a opět s malou účastí. Po doplnění tekutin a s 
přibývajícím časem jsme se rozhodli požádat naše vedení FK aby byl doplněn zápis o utkání o 
následující:
kapitánem mužstva – Petr Dogaru (poprvé kapitánem a musí zaplatit zápisné)
Branky: 
Sílo 1:0  střelou z otočky – zápisné za první branku
Rypák 2:0  branka přímo z výkopu – platit nemusí, páč si dal v minulém utkání vlastní gól
Apík 3:0 míč donesl za brankovou čáru pod dresem, hrál však na "černo" – zápisné platí 2x
pozn. autora – o stejnou taktiku vstřelení branky jakou předvedl Apík, se pokoušeli i dva předchozí 
střelci ... ale marně. Oba to zdůvodnili tím, že mají malé dresy.

Vážené příznivkyně, příznivci, tajné ctitelky, kamarádky, kamarádi a případní závistivci, 
dovolte mi za všechny fotbalisty (i nefotbalisty), kteří se v tomto ročníku pohybovali v 
mužstvu SGFKH,  Vám poděkovat za přízeň a Váš zájem o náš náročný sport.
Chceme Vás ujistit, že i v následujícím roce Vám budeme přinášet naší hrou radost do 
všedních stereotypních dní a pozvedneme Vaše estetické cítění při pohledu na naší 
předváděnou hru a ladné pohyby.

S naším bojovým pokřikem "... a ty taky rozfoukáme jako sněhuláky"
se s Vámi pro tento rok loučím a v roce příštím očekávejte opět rozbory utkání, trochu drbů 
ze zákulisí a hlavně příběhy opravdových hrdinů... .

Pozn. své náměty, připomínky a popřípadě stížnosti pište na mail rypak6@seznam.cz   

mailto:rypak6@seznam.cz

