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Nezvykle až v 18 hodin měl výkop poslední jarní zápas na
domácím hřišti. Děkujeme soupeři i OFS za pochopení s posunutím až na
tuto hodinu. Tradiční pouť doprovázená v sobotu církevní slavností,
motokrosovými závody a Jamrockem, to byla silná sestava víkendových
akcí.
Podzimní zápas se Sopotnicí skončil neslavně, když během
posledních 3 minut jsme prohráli gólem z ofsajdu a v návalu emocí
přišli o 3 vyloučené hráče. I tentokrát měl zápas o náboj postaráno.
Naši si chtěli zlepšit renomé po drtivých prohrách v posledních
kolech, soupeř bojuje o záchranu. Trenér měl k dispozici kromě
stavitele Honzáka všechny hráče a zejména přítomnost Kučírka v obraně
byla pak v zápase hodně znát. V brance dostal příležitost na celý
zápas Karel Jireš,
užil si předzápasové trémy, ale dá se říct, že nezklamal.
Hosté začali lépe a hned v 1. minutě orazítkovali břevno. Ve
3. min. jsme se dostali ke slovu my. Filip Brůna nasprintoval i
s míčem až do vápna, jeho střelu vyrazil brankář k Patriku Fišerovi a
ten přes skrumáž míč dostal až do sítě – 1 : 0! Hosté ale byli
aktivnější, více se hrálo na naší půlce hřiště a v 15. min. jsme měli
štěstí, když Patrik Fišer vykopával z brankové čáry. Potom už jsme hru
vyrovnali, ale několikrát jsme skončili v milimetrových ofsajdech. Ve
20. min. byl v jasné pozici Sabota, ale příliš si předkopl míč. Ve 22.
min. byl pro změnu v jasné pozici sopotnický hráč po poasu za naší
obranu, ale vypálil těsně vedle. ještě v 26. min. letěla na naši bránu
bomba z dálky, naštěstí těsně nad. Pak už jsme byli na půli soupeře
častěji my. Jenže: opět jsme zahazovali jednu šanci za druhou. Únik
Petra Rouse skončil faulem za žlutou kartu, pěkná akce mladíků Bílek –
Brůna skončila Filipovou střelou ke vzdálenější tyči těsně mimo. V 36.
min. letěl pas za obranu, 4 naši hráči sami před brankářem, ale centr
do vápna přišel nepatrně pozdě a stihl ho na roh vypíchnout vrátivši
se obránce. V 39. min. podobná situace, po pěkné kombinaci zatažení do
vápna, v něm 3 naši, ale P. Fišer z 10 metrů vysoko přestřeluje. Ve
41. min. Michal Fišer obešel 3 protihráče, ale přihrát mohl jedině do
ofsajdu nebo na obsazené hráče. Zvolil střelu, ale brankář byl
připraven. V 42. min. opět Míša, tentokrát centruje na Brůnu, který
z úhlu vybojoval pouze roh. Poslední slovo měli hosté, ve 44. min.
Jireš nadzvihl střelu hostů, střelu po následném rohu už jistě kryl.
Druhý poločas začal stejně jako první, akorát že v obráceném
gardu. Nejdříve P. Rous poslal střelu z úhlu vedle prázdné branky, a
pak, také ve 3. min. od úvodu, přišel gól. Jirešovi nezbylo než
faulovat útočníka ve vápně a následnou penaltu zkušený 35letý kapitán
hostů s přehledem proměnil – 1 : 1. Vzápětí mohl přijít druhý gól do
stejné sítě, naštěstí Machy Rous skluzem vypíchl centr na volného
nabíhajícího protihráče. Pak jsme se dopředu dostali zase my. Míša
vysunul P. Rouse, ten ve sprintu koukl na rozhodčího jestli nemává
ofsajd a přesně o tento moment později vystřelil – do již vyběhnuvšího
brankáře. V 56. min. se role obrátily: P. Rous nahrál dopředu tak
šikovně, že Míša se ocitl sám i s míčem na brankové čáře a měl čas si
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s míčem trochu pohrát než ho patičkou poslal do sítě – 2 : 1. Vzápětí
se před brankářem ocitl Sabota, ale opět zahozená šance. V 60. min.
zahrozili pro změnu hosté, po přímém kopu trefili už podruhé břevno,
na druhé straně střela P. Rouse po centru Saboty končí rohovým kopem.
Následujících čtvrt hodiny se hrálo uprostřed hřiště, jako by mužstva
nabírala síly k závěrečným minutám. Až 74. min. přinesla vzruch, Míša
a Petr Rous se dostali do vápna, ale po sérií kliček skončila střela
v rukou brankáře. Přichází série sopotnických protiútoků a zvláště ten
v 80. min. nevypadal dobře: ofsajd před naší brankou nebyl odmáván,
následný obranný zákrok ve vápně posoudili rozhodčí jako čistý.
Sopotnice cítila šanci na vyrovnání, body potřebovali jako sůl a
rozhodčí jim daroval 5 minut navíc. V jasných šancích jsme ale byli
my, možná díky novým mužům na hřišto po sérií střídání. Honza Králík
spálil dvě během 5 minut pobytu na hřišti, Patrik v 88. min.
z vyložené pozice přestřelil. Na konci 50. minuty rozhodčí konečně
píská konec.
Získali jsme po delší době 3 body. Hráčům patří poděkování,
většina z nich měla za sebou náročný víkendový program, ale fyzicky
zápas zvládli velmi dobře. Jen to zahazování vyložených šancí je mohlo
mrzet. V sobotu čeká naše hráče poslední zápas ročníku, a to u již
jistého vítěze okresního přeboru v Tatenicích. Doufejme, že si
nepřivezeme další gólový příděl.
FAKTA Z UTKÁNÍ:
T. J. Sokol Klášterec n. Orlicí - TJ Sopotnice 2 : 1 (1:0)
Hráno: neděle 11.6. 2017 v 18.00
Sestava: Jireš – Bílek, Kučírek, M. Rous (85. Bříza), Hůlka – Brůna,
P. Fišer (K), Nekoranec (78. Bartoš), Sabota (86. Králík) – P. Rous
(81. Šroler), M. Fišer
Připraveni: Faltus, Bednařík, Dostál
Trenér: M. Černoch
Vedoucí mužstva: K.
Šroler
Branky: P. Fišer, M. Fišer – Mašanský (z PK)
Rozhodčí: Vrba – Doskočil, Šimko
Delegát:
Kopecký
ČK: 0 : 0
ŽK: 2 : 4 (Jireš, P. Rous)
Diváků: 105
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