
S I L V E S T R O V S K É   Č U T Á N Í 
 

na umělé trávě ve Slaném dne 31. prosince 2012 s výkopem ve 13 hodin : 
 
Vzhledem k nestálému a už vůbec ne zimnímu počasí se na novém umělém pažitě 
ve Slaném sešlo osmnáct hráčů, kteří měli chuť a čas si kopnout. Účastníci se 
rozdělili do dvou družstev, tedy na Dříve narozené a Zelenáče.  
 

DŘÍVE NAROZENÍ : ZELENÁČI  1 : 3  na sady ( 0:6, 4:6, 6:4 a 0:4 ) 
 
Sestavy: 
 
DŘÍVE NAROZENÍ : 
Štěpánek Olda – Mikuláš Jirka, Šlajchrt Marek, Sachl Petr, Cimrman Vašek,    
                          Šubrt Milan, Holub Roman, Prokeš Jan, Černý Josef 
 
ZELENÁČI  
Dlugi Pavel – Koded Pavel, Paur Pavel, Kuhn Marek, Štěpánek Martin, Cífka Míra,  
                     Matušů Martin, Koded Martin a něco později dorazil Tyluš Roman 
 
Než se staří mazáci rozkoukali, prohráli první sadu (jako v tenisu) jasně 0:6. 

Zmiňovat se tu o střelcích je bezpředmětné, protože za „ty mladší“ se asi nakonec 

trefili všichni, kdož nastoupili na plac, tzn. včetně původního brankaře. Ostudný 

„kanár“ přece jen „ty starší“ probral a postupně hru vyrovnali. Jejich hra se stala 

přímočařejší a koncovka přesnější, i když „ti mladší“ stále dominovali v rychlosti a 

jednoduchosti. Druhá sada ještě v koncovce vyzněla pro Zelenáče, ale v té třetí se 

hráči Dříve narozených zřejmě již zahřáli na provozní teplotu a v této části klání 

byli lepší především v zakončení. V tomto herním úseku totiž Zelenáči promarnili  

několik velkých příležitostí ke skórování a tím umožnili soupeři sadu získat ve 

svůj prospěch. Vzhledem k pokročilému času byla čtvrtá sada stanovena tou 

rozhodující. Dříve narozené, ačkoli snahu jim upřít nelze, v této fázi střetnutí 

opustilo štěstí při zakončení a mladíci ji nakonec vyhráli jednoznačně 4:0 a tím 

také získali konečné vítězství. 

 

Myslím však, že vyhráli všichni zúčastnění, protože na kvalitním povrchu, který je 

skutečné trávě hodně podobný, vyzkoušeli své herní dovednosti měsíc po 

posledním mistráku v rychlosti, ke které je nutila velikost hřiště. Přálo jim i 

počasí, jež bylo téměř jarní, a tak odcházeli ( alespoň myslím ) na oslavy 

posledního dne roku 2012 spokojeni. 

 
Přejeme tímto všem hráčům, bafuňářům i příznivcům hodně zdraví v roce 2013 ! 


