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V posledním kole okresního přeboru jsme zavítali na hřiště již
jistého vítěze a postupujícího do 1.B. třídy, družstva Sokola
Tatenice. Jejich postup přišla oslavit nevídaná návštěva 250 diváků! A
hned od úvodních minut byl znát rozdíl. Sice jsme nastoupili
v základní sestavě s několika hráči, kteří moc šancí nedostávali během
sezony, opět nám chyběla půlka obrany (Nekoranec, M. Rous, Hůlka až
v 2. půli), ale to nic nemění na tom, že domácí byli opravdu po
většinu zápasu jednoznačně lepší. Rychleji, ale hlavně přesněji
kombinovali a ve 2., 4. a 6. minutě hned prověřili
pozornost Karla Jireše v naší bráně. Ten však jejich pokusy
zneškodnil. Jenže už v 7. minutě se urodilo. Únik domácích až
k brankové čáře, nedůraz naší obrany a domácí vedou – 1:0. My jsme
poprvé zahrozili v 9. min., ale gólman domácích si se střelou Brůny a
dorážkou Bartoše poradil. O minutu později měl obrovskou příležitost
náš dnešní kapitán Kuba Faltus, ale jeho zakončení levou nohou
postrádalo razanci, takže gólman neměl žádné problémy. Domácí nás opět
prověřili ve 12. a 16. min., ale Jireš obě střely vyráží na roh.
Z nich se pak nic neurodilo. Pak se hrálo spíše ve středu pole, až
domácí ve 22. min. podnikli rychlý výpad, jejich pokus byl odvrácen
zpět na vápno, ale z této pozice se již střelec nemýlil a vedou 2:0.
My jsme kontrovali ve 29. a 30. minutě, jenže střely Šrolera a Patrika
Fišera skončily nad. Ve 38. min. se vyznamenal Jireš, když včasným
vyběhnutím nedal útočníkovi šanci a následnou dorážku bravurně kryje.
Jenže o minutu později už domácí po krásné akci zvyšují – 3:0. Pak měl
dvě šance Sabota, ale první končí vedle a druhou gólman chytá. Takže
do kabin se šlo za relativně přijatelného výsledku.
Po změně stran, když Brůnu nahradil Míša Fišer, se však ujala
hned první střela domácích ve 47. minutě a je to 4:0. Tímto střídáním
se naše hra trochu oživila a v 51.min. je po faulu na Míšu pískán
přímý kop. Ten provedl Faltus, sice pod břevno, ale bohužel doprostřed
brány, takže gólmana moc nevyděsil. 54. a 59. minuta přinesla střídání
v našich řadách, kdy Břízu nahradil Hůlka a Faltuse Králík. Domácí
byli uspokojeni, takže trochu upustili páru a přineslo to únik Saboty
a jeho přetažený centr končí na břevně domácí svatyně. Z následné
rozehrávky od brankové čáry jsme se dostali do úzkých a nepovedenou
malou domů domácí trestají – 5:0. V 64. min. zkouší štěstí Bílek, ale
již po několikáté dnes střela končí nad. V 66.min. předvedl famózní
zákrok Karel „Iker“ Jireš, když zastavil samostatný únik domácího
hráče. O dvě minuty měl obrovskou příležitost Králík, jeho pokus
z malého vápna letí vysoko nad. A Honza si totéž zopakoval v 73. min.,
když si položil bránícího hráče a z té samé pozice jako před chvílí
trefuje snad to samé místo v ochranné síti za brankou domácích. V 74.
minutě se dostal do hry i náš druhý brankář Dostál, ale střídal
v útoku Šrolera. Ještě se ani nerozkoukal a po rohu domácích to je již
- 6:0. Nám nebylo souzeno dát gól, domácí měli zřejmě v bráně
odpuzující magnet, neboť střely P.Fišera končí v76. min. nad a v 81.
vedle. A na závěr zápasu si vybral slabší chvilku i Jireš, když v 84.
a 87. min. neudržel střely z dálky a je to 7:0, následně 8:0. A tímto
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výsledkem se domácí rozloučili s Okresním přeborem. Pro nás tato
porážka není zas až tak krutá, i když výsledek je hodně vysoký. Domácí
byli lepší, ale občas jsme i my byli schopni je potrápit a nebýt naší
střelecké jarní impotence, mohli jsme odjíždět s porážkou 8:5.
Tento ročník končí, obsadili jsme konečné 9. místo, ale po 5.
místě po podzimu byla očekávání (nejen) trenéra mnohem vyšší, zvlášť
když se povedla zimní příprava a hráčů oproti jiným letům chodilo na
tréninky daleko víc. Teď bude následovat letní přestávka, jenže ta
bude pouze měsíční, v půlce července začínáme opět trénovat, neboť o
víkendu 12.-13. srpna začíná již nový ročník přeboru. Víme, v čem máme
největší rezervy, stačí se podívat na tabulky – největší počet
obdržených gólů a nejméně bodu z venku ze všech soupeřů v soutěži.
FAKTA Z UTKÁNÍ:
TJ Sokol Tatenice - T. J. Sokol Klášterec nad Orlicí 8 : 0 (3:0)
Hráno: Sobota 17. 6. v 16.00
Sestava: Jireš – Bílek, Kučírek, Bednařík, Bartoš - Bříza (54.
Hůlka), Faltus (K, 58. Králík), P. Fišer, Sabota – Brůna (46. M.
Fišer), Šroler (74. Dostál)
Připraveni: nikdo
Trenér: M. Černoch
Vedoucí mužstva: K.
Šroler
Branky: Tareš 3, Glocar, Smrkal, Polička, Bartoš, Kučera
Rozhodčí: Doskočil – Šimko, Fiedler
ČK: 0 : 0
ŽK: 0 : 3 (Bartoš, P. Fišer, Bříza)
Diváků: 250
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