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Los nového ročníku okresního přeboru nám jako první zařídil
výlet do Brandýsa nad Orlicí. Po celkem povedené letní přípravě jsme
byli plni očekávání, věřili jsme i v nějaký ten bod. Léto neznamenalo
letos odpočinek, ale turnaj v Žamberku, přáteláky s Mistrovicemi
v rámci Rock-sport party a s Kunvaldem, tréninky už od 12. července. A
fotbalisté se také postarali o kompletní vybílení celé budovy kabin,
kiosku a WC, opravu cesty, odtoku vody apod. Jen rekultivace trávníku
nám zbyla až na příští rok. Stejně jako eventuální posílení mužstva,
které přes léto zůstalo beze změny ve složení.
Úvod zápasu naznačil, kdo je domácí a komu lépe sedí velké
hřiště
. Začalo se opatrně, domácí měli balon víc na kopačkách, ale z vlastní
poloviny nás ohrozit nemohli. Jako první jsme se osmělili my, když byl
ve 4.minutě faulován Míša Fišer, jenže přímý kop Bartoše skončil
vedle. Stejné zakončení měla i akce domácích v 7. minutě. 10. minuta
byla ve znamení dlouhého nákopu domácích, Bednařík hlavou jen balon
lízne, ten mu padá na ruku, zazní píšťalka a domácí mají výhodu
pokutového kopu. Bednařík je ještě odměněn žlutou kartou. Nabízenou
šancí nepohrdl domácí kapitán Hanzl a bezpečně proměňuje – 1 : 0. Hned
z rozehrávky se do zakončení dostal Míra Šroler, jeho pokus gólman
kryje. Hrálo se převážně ve středu hřiště, občas i na polovině
domácích, ale my jsme se k balonu nedostali. U všeho jsme byli
později, z čehož pramenily fauly. V 17. minutě po jednom z nich to
domácí zkouší opět dlouhým nákopem, s tím jsme si tentokrát poradili.
Ve 23. minutě byl faulován Bartoš, centr do vápna a Sabotův pokus
gólman chytá. Potom to bylo jen běhání od ničeho k ničemu, nejen naše,
ale i domácích, takže do poločasu stojí za zmínku už jen dvě žluté
karty pro Brůnu (24. min.) a Kučírka (36. minuta).
Do druhé půle nastoupil P. Rous místo Brůny, trochu jsme
upravili postavení hráčů a byli jsme to my, kdo měl více ze hry. Ve
47.minut z naší aktivity rezultoval faul domácích, který byl i žlutě
oceněn. V 50. minutě opět faul a opět žlutá barva pro domácí. V 51,
minutě nejprve Bartoš střílí nad, při odkopu domácích vybojujeme
balon, M. Fišer centruje a P. Rous hlavou nad. V 58. min. po rychlém
brejku Sabota střílí těsně nad. Jenže o minutu později si zaběhl za
obranu domácí hráč č. 14, obhazuje si gólmana a do prázdné zavěšuje –
2 : 0. My jsme se začali tlačit ještě víc do útoku, hráli jsme vzadu
na riziko a to se vyplatilo. 63. a 64. min. přinesly pokusy Bartoše a
Nekorance, první vedle, druhý brankáři do náruče. 69. minuta –
Nekoranec centruje, P. Rous akrobaticky posunuje za sebe a míč se
třepetá v síti – 2:1. Zatlačili jsme domácí na jejich polovinu ve
snaze vyrovnat. Tím jsme otevřeli možnost na rychlé brejky, ale s těmi
jsme byli schopni si poradit. Ať už obránci, nebo dvěma skvělými
zákroky Dostál v naší bráně. Mezi 73. a 79. minutou jsme měli dva
střelecké pokusy a dva rohy, bohužel bez gólového efektu. V 80. minutě
vytahuje Dostál první ze dvou zákroků a bravurně vyráží na roh. My
jsme měli v 84. minutě také možnost rohu, P. Fišer rozehrává, Bartoš
hlavou usměrňuje, gólman si na míč sice sáhne, ale ten přesto končí
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v síti – 2:2.Po rozehrávce Dostál vytahuje druhý zákrok odpoledne a
samostatný únik vyráží reflexivně na roh. Už jsme se pomalu chystali
na penalty, stejně jako na jaře, jenže v 89. min. přišel faul-nefaul
Bednaříka u postranní čáry, rozhodčí ukazuje aut pro domácí, jenže
pomezní signalizuje a domácí mají možnost přímého kopu. Ten zahrává
opět kapitán Hanzl, balón se stáčí na zadní tyč, Dostál řve mám,
bohužel na zadní tyči nikým nehlídán domácí hráč a v polokleku hlavou
uklízí – 3:2. Škoda, zápas byl vyrovnaný, i dělba bodů by byla pro
nás přijatelnější. Bohužel.
V dalším kole máme volno, neboť svatba P. Fišera je“
podstatnější“ než běhaní za míčem. Zvláště když hřiště bude plnit
úlohu obřadní síně!!! Domácí zápas tohoto víkendu je přesunut na
sváteční čtvrtek 28. 9.
FAKTA Z UTKÁNÍ:
Sestava: Dostál – Bílek, Kučírek, Nekoranec, Bartoš (K) - M. Fišer,
P. Fišer, Šroler (71. Bříza), Sabota – Brůna (46. P. Rous), Bednařík
Připraveni: Králík, Faltus
Trenér: M. Černoch
Vedoucí mužstva: K.
Šroler
Branky: Hanzl, Lajza, Špinler – Petr Rous, Bartoš
Rozhodčí: Chadima – Zuzík, Lukeš
ČK: 0 : 0
ŽK: 2 : 3 (Bednařík, Brůna, Šroler)
Diváků: 103
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