Solidní výkon, velmi hořký konec: FK Dobrouč - Sokol Klášterec 7:3
Napsal uživatel Michal
Úterý, 27 Září 2016 06:55

V neděli 25. 9. jsme zajížděli na hřiště Dolní Dobrouče. Je to tým s několika silnými osobnostmi,
které dokážou sami rozhodovat zápasy. Nás přijelo podpořit cca 40 fanoušků, kteří i s
domácími vytvořili výbornou atmosféru. Utkání začalo naší rozehrávkou, měli jsme hned z kraje
3 auty na polovině soupeře, ale poslední skončil dlouhým nákopem domácích, po levé straně
unikl hráč č. 17 Skalický a střelou po zemi dává první gól – 1 : 0. To byla teprve druhá minuta.
O tři minuty později mohlo být ještě hůř, ale střela domácích skončila vedle. V 10. minutě se
ukázal......
v
e vší parádě domácí hráč č. 10 Hynek, který má bohaté zkušenosti z divizního Letohradu, a po
krásném centru ze strany lehkým volejem zvyšuje – 2 : 0. Tento gól nás probral z letargie a
hned ve 12. minutě po faulu kapitán Kučírek centruje a Míša Fišer hlavičkuje na zadní tyč a
snižuje – 2 : 1.
Po takto
divokém začátku
se hra trochu uklidnila, začalo se více kombinovat ve středu pole a byl k vidění kvalitní fotbal.
Ve 25. minutě se domácí dostali kombinací až na naše vápno, ale střelu náš gólman Dostál
vyráží na roh, který byl následně ubráněn a hned z protiútoku Patrik Fišer "českou uličkou"
vybídl bratra Míšu a ten se opět nemýlí – 2 : 2. Domácí trochu zaskočeni přenechali iniciativu
nám a o 4 minuty později mohl Patrik napodobit bráchu, ale balon odražený na vápno pohotově
střelou po zemi vrací zpět na bránu, jenže o metr minul. Domácí se dostali před naší bránu ve
33. minutě, ale z rohového kopu nic nevytěžili. Ve 36. minutě již udeřilo, když po rychlé brejku
opět hráč Hynek patičkou vrací zpět na penaltu a nikým neatakovaný hráč domácích č. 9
prostřeluje Jindru a domácí opět vedou – 3 : 2. Potom byli trochu aktivnější domácí, ale z mírné
územní převahy nic nevytěžili. Od 42. min. patřil zase zápas nám, když Míša střílí nad, poté roh,
který domácí ubránili, ale ve 45. minutě už byl Míša úspěšný a lehkým lobem kolenem
přehazuje golmana a završuje svůj čistý hattrick – 3 : 3. Ihned po rozehrávce rozhodčí píská
poločasovou pauzu.
Druhý poločas začal stejně jako první po jedné šanci na obou stranách. V 51. minutě při
souboji v našem vápně jsme nabídli nedůrazným odkopem šanci domácím a hráč č. 16 Vágner
posílá domácí opět do vedení – 4 : 3. V 52. minutě jsme poprvé střídali, když Hůlku nahradil
Machy Rous. O minutu později naši střelu domácí gólman vyráží na roh. Hrál se pro oko diváka
velmi atraktivní fotbal s řadou pěkných kombinací, bohužel góly stříleli už pouze domácí. V 62.
minutě po našem faulu domácí zahrávají přímý kop, balón jsme odehráli pouze na vápno a
Hynek střelou po zemi dává svůj druhý gól v zápase – 5 : 3. Naši se vrhli do útoku ve snaze s
výsledkem ještě něco udělat, ale v 65. minutě byl všem nadějím konec, když po přímém kopu
skoro od rohového praporku Hynek taktéž kompletuje hattrick a hlavou zvyšuje – 6 : 3. V 69.
min. střídá Filip Brůna Šrolera, v 70. pak Bříza Jendu Bartoše. I přes nepříznivý výsledek jsme
se snažili hrát kombinačně a byly z toho dvě střely vedle. Nejdříve v 73. min. Patrik Fišer a v 78.
Brůna. Ihned po rozehrání se domácí dostali až k nám do vápna a po nedorozumění našich
obránců hráč č. 12 Řehák nám dává gól – 7 : 3. Domácí se už nikam nehnali, my jsme ještě
vystřídali Fraňka za Petra Rouse a Králíka za Bílka. V 81. minutě zkouší pozornost gólmana
Kučírek, jeho pokus je chycen. O minutu později Patrik obstřelem na zadní tyč bohužel bránu
netrefuje a v 84. minutě po individuální akci Fraňka domácí gólman jeho střelu z úhlu chytá.
Zápas se dohrál v poklidu, rozhodčí neměl důvod při jasném výsledku nic nastavit, takže přesně
po uplynutí 90 minut je zápas ukončen.
Nehráli jsme vůbec špatný fotbal,
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naši fanoušci hráče odměnili dlouhým potleskem, byli jsme domácím vyrovnaným soupeřem.
Bohužel skvělý Míša, zahozené šance Patrika a pomalejší pohyb v II. poločase na domácí
nestačili. Naopak Dobrouč nám nám předvedla, čemu se říká produktivita. A hlavně měli ve své
středu již zmiňovaného Hynka, který byl tím rozdílovým hráčem, když 3 góly dal a na další 2
nahrál.
Teď nás čekají
doma Němčice, musíme zvednout hlavu a na domácí půdě potvrdit zatím naší dosavadní
domácí neporazitelnost a uhrát opět 3 body.
FAKTA Z UTKÁNÍ:
o:
děle 25. 9. 2016 v 16.00

FK Dolní Dobrouč – T. J. Sokol Klášterec n. Orlicí 7:3 (3:3) Hrán
ne

Sestava:
Dostál – J. Bartoš (71. Bříza), Nekoranec, Kučírek (K), Petr Rous (80. Franěk) – M. Fišer, P.
Fišer, Hůlka (53. M. Rous), Sabota – Šroler (69. Brůna), Bílek (87. Králík)
Připraveni:
Faltus, Jireš
Trenér
: M. Černoch
Vedoucí mužstva:
K. Šroler
Branky:
Hynek 3, Skalický, Kubíček, Vágner, Řehák – M. Fišer 3
Rozhodčí
: Kerhát – Šilar, Jureček
Delegát
: Kopecký
ČK:
0:0
ŽK
: 1 : 3 (Bartoš, P. Rous, Brůna)
Diváků:
160
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