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 Motto: Ve sportu jde jen o jediné – vystoupat na stupně vítězů. 

23.3. 
10.11.        3.1. 

26.6.                18.5. 
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Mistrovství světa – komentované výsledky jednotlivých zápasů 
 
 

25:26 První zápas byl přesně o tom štěstíčku. Našim chybělo to pověstné „cosi“, které rozhoduje o vítězství. 

20:77 Porážka našich nepřekvapila. Smutným hrdinou se stal hráč s lysinou, jenž v ostrém slunci neustále 
házel prasátka do očí spoluhráčů. 

18:37 To byl tanec! Naši se vrhli do zápasu s pravým jižanským temperamentem. Na soupeře ovšem nestačili. 

3:34 Jeden z našich hráčů se bohužel celou dobu nemohl zbavit dotěrného protihráče, až ho po zápase 
neslušně přirovnal k pověstné osině v zadní části těla. 

7:33 Standardně odfláknutý zápas, který skoro nestojí za řeč. 

3:34 Historie se opakuje. Tak mizerný výkon, že trenér v zoufalství vypil láhev absintu na ex. 

7:29 Po celou dobu snad byli hráči totálně pod parou. Byla to psina, všichni se motali a padali jeden přes 
druhého. Akorát že jsme zase prohráli. 

2:23 A opět debakl. Zpestření přinesl nejmenovaný hráč, kterému po celou dobu zápasu koukala z dresu 
tanga. 

65:67 Taková jízda, užuž to vypadalo, že soupeři padnou pěkně na kokos, a nakonec zase houby. 

1:57 Tohle bylo celkem fiasko. Dát jen jediný bod, takhle se chtějí naši dostat do síně slávy? 

22:71 Naši nastoupili v silné sestavě, nicméně po jejich výkonu trenér zesinal vzteky či hrůzou a skácel se 
k zemi. 

14:15 Jak byl minulý zápas zábavný, tak tento byla skutečně hra nervů. Hráči se úkosem pozorovali a 
prováděli si naschvály – jeden z vyrovnanějších zápasů.  

8:51 Hned v úvodu došlo k nepěknému incidentu, kdy jeden ze soupeřů odrovnal hned dva naše nejlepší 
hráče. Ksindl mizerná. 

33:34 „Pohněte kostrou!“ povzbuzovali diváci náš tým. Ten však nepřekvapil a opět to nedotáhl.  

13:34 Lépe než sledovat tento zápas, vyplatilo se koupit si u stánku pivo a párek v rohlíku. 

3:8 Možná to bylo počasím, ale na place usínali úplně všichni. Naši však přece jen o něco častěji.  

21:45 Diváci, kteří si koupili drahé vstupenky do lóže, měli po zpackaném zápase chuť narvat je hráčům do 
chřtánu. 

100:101 Naši uhráli rovnou stovku – a přesto prohráli. Divíte se, že na ně trenér vzal po zápase rákosku? 

5:24 Pro tento zápas bylo charakteristické nesynchronizované hemžení, které vyústilo v další očekávané 
vítězství favoritů. 

80:81 Stát se může ledacos a dlouho to vypadalo, že konečně prolomíme smůlu. Ale překvapení se nekonalo. 

4:57 Naši vsadili na bojový pokřik – řvali jak paviáni. Vzhledem však prý spíše připomínají orangutany. 

53:54 Slibný vývoj, ale pak se to začalo kazit. Je cosi shnilého v našem týmu. 

30:71 Poslední zápas nepřinesl žádný zvrat a vítězové měli ze svého obrovského úspěchu druhé Vánoce. A to 
ani nebyl prosinec. 

 
Co dodat - naši pohořeli jako Johanka blahé paměti. I když něco mi říká, že vlastně nikdy vyhrát ani nemohli… 


