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V sobotu před polednem vyrazil zelinářský sběrný vůz z centra všeho dění Smržovky směrem 
k okresnímu městu a pak do největší predele okresu, aby nabral hlavní aktéry víkendového 
pingpongového představení. Tentokrát jsme se museli obejít bez kapitána Jirky, který dal před 
pinčesem přednost svému vzdělávacímu semináři na „výživového poradce“ - uvidíme jestli se 
výsledky projeví i na jeho útlé postavičce ☺ Jeho místo zaujal zelinář, ovocnář a potravinář v jedné 
osobě Pepa Šilhán. Pro jistotu jsme z něho udělali řidiče, aby nám nemohl v průběhu cesty na zápas 
utéct. A že se mu chtělo už za Dalešicema nemusím nikomu, kdo nás znáte jistě vyprávět ! Čím víc 
jsem se blížili na východ, tím hezčí počasí bylo, takže nás v Chrudimi čekalo sluníčko a 15°C (u 
nás na sever bylo 5°C a stále chcalo)  
Ale já vlastně píšu o pinčesu….vlastně ani není moc o čem. Nově složená dvojice Ondra-Pepa 
nestačila na sehranější pár Rohlík-Šindelář, pak šňůra pro nás, kterou se nám snažil kazit jen 
domácí Pavel Šindelář, kterej loupnul Pepu, pak Radka a Bredy mu utekl z lopaty jen díky otřelému 
fíglu: „Ukaž mi babičko, jak se na lopatu sedá !“ na který Pavel již z mládí nejspíš zapomněl. 
Ostatní hráči domácích si zřejmě chtěli užít posledního podzimního sluníčka a tak zápas moc 
nezdržovali.  
 
Body: Bradáč 3,5/3,5; Švácha 3,0/3,5; Rose 2,5/3,5; Šilhán 1,5/2,5 
            Šindelář 2/3,5; Rohlík 0/3,5; Michalec 0/2,5; Stehlík 0/3,5 

 
FK Kolín „A“- TJ Bižuterie Jablonec „A“      

10 -2 
Cesta z Chrudimi ubíhala díky několika vtipným hláškám vcelku dobře. Kolín nás nepřivítal zrovna 
přátelsky, nejdřív náma vyjebala paní na ubytování, když nám s úsměvem oznámila, že 
v domluvené ceně nejsou započítané 2 přistýlky. Kdo by hledal v sobotu večer nové ubytování pro 
4 hladové a unavené pseudosportovce do 4 kil za hlavu? Přihlašte se prosím na sekretariát TJ Bižu 
jako náš nový manager. Se skřípěním zubů jsme tedy vysázeli na prkno o sedm kil víc a ubytovali 
se v apartmá, které zřejmě vybavením sloužilo jako ateliér pro natáčení retro seriálu České televize 
„Vyprávěj“. Hlavně, že to bylo v centru a do hospod blízko. Oníkovi se z té oblože tak zatočila 
hlava, že místo do hospody vyrazil opačným směrem. Cesta po večerním Kolíně nás po několika 
odbočkách, zákrutách a vracečkách zavedla do slušné restaurace „Harmonie“, která byla jediným 
světlým bodem našeho kolínského působení. Pivko i jídlo bylo výtečné pro vyladění formy na 
nedělní zápas. Bohužel jsme měli formu tak vyladěnou, že nám to za stoly vůbec neladilo. A to jsem 
se fakt ani neožrali, asi chyba. Nejdřív to zase na takovej výprask nevypadalo. Bredy s Radkem 
v souboji chemiků zvítězili nad Pilnerem a Hořejším. V prvním rundě Bredy znovu dokázal 
Radimovi zhnusit pingpong svoji travičkou. Ale to bylo bohužel z naší strany vše. Nebudu to tady 
vypočítávat a sypat sůl do ještě nezhojených ran. A tak jen vypíchnu pár bodů, které stály za naším 
fiaskem. Ondra se v Kolíně prej špatně pohybuje – má pravdu, nehnul se vůbec. Radek má 
dlouhodobě zarostlé nohy do Dalešického betonu, který si umíchal při stavbě plotu okolo své 
haciendy a dokud ho neotluče svým novým příklepovým kladivem japonské značky, kterou jsem již 
zapomněl ;-)  tak  na lepší výsledky asi může zapomenout. Náhradník domácích Lhoták za Standu 
Dolejšího udělal 2 body ze 2. Bredy nemůže prohrát vedení 9:3 a 10:7 v pátém setu i kdyby byl na 
druhý straně Bůh a né jen Jarda Pilner. Pepa taky bez bodu…Jediný pozitivní na celé té věci je, že 
se v neděli nevedlo nikomu a tak si nemáme co vyčítat. Tak zase příště přátelé. To je konec. Tjády 
tjády tjády dááááá.  
 
Body: : Bradáč 1,5/3,5; Švácha 0/3,5; Rose 0,5/3,5; Šilhán 0/2,5 
            Dolejší 1,5/1,5; Lhoták 2/2; Zaplatílek 3,5/3,5; Pilner 3/3,5; Hořejší 1/2,5     


