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Jen pro pořádek alespoň pár řádek k poslednímu zápasu v ročníku 2017-2018. Nenašel se
totiž nikdo, kdo by napsal obvyklý referát.
Posledním soupeřem v nepovedené
sezoně bylo mužstvo Němčic. Tomu končící ročník vůbec nevyšel. S pouhými 4 body po 25
zápasech, se 126 obdrženými góly, bez jediného náhradníka, s 5 hráči nad 36 let nemohlo být
favoritem vzájemného zápasu posledního s předposledním. Naopak, my jsme se sešli ve skoro
úplném složení, chyběl jen Kučírek, Michal Rous, Králík a Hůlka. Protože v zápase de facto o
nic nešlo, komise rozhodčích rozhodla, že může k zápasu
delegovat jen hlavního
, a my těsně před zápasem museli zajistit dva pomezní. Ještěže máme mezi sebou univerzální
borce Luboše Černocha a Karla Šrolera.
Zpočátku obraz zápasu neodpovídal papírovým předpokladům. Němčice byli .....
vyrovnaným soupeřem, my jsme snad chtěli „dokázat“, že na lepší výkony než jsme během jara
předváděli, nemáme. Když se
Němčice v 18. minutě ujali vedení
, byl pocit zmaru z našeho fotbalu v podstatě dokonalý.
Ale po obdrženém gólu
se hra otočila.
Už ve 20. min. vyrovnal Honza Bartoš - 1 : 1, a ve 30. min. nás poslal do vedení Bednařík - 2 :
1. O dvě minuty později zvýšil Sabota na 3 : 1, ve 42. min. si dal gól v minulých zápasech
absentující Petr Rous - 4 : 1 a poločas ukončil svou druhou brankou v tomto zápase Bednařík 5 : 1. Milanovi tento zápas sedl, nejenže nerozšířil svou sbírku žlutých karet, ale naopak přidal
ještě třetí gól, a to v 81. min. - 6 : 1. Brankostroj uzavřel svým druhým gólem Pavel Sabota v
88. minutě – 7 : 1. V rozhodnutém zápase si tak mohli zahrát alespoň pár minut i věční
náhradníci a v poločase se vyměnit brankáři.
Šlo o poslední zápas sezony. I přes drtivé vítězství
jsme soutěž skončili
se ztrátou 4 bodů
předposlední
a podle soutěžního řádu jsme měli sestupovat do 3. třídy. Část mužstva s tím byla již smířena a
těšila se na utkání se sousedy z Kunvalda, Lichkova, Helvíkovic apod. Ale týden po zápase, v
neděli 23. 6., přišla zpráva, že vzhledem k ukončení činnosti postupujícího Ústí n. Orl. C a
sestupujících Němčic
zůstáváme ve II. třídě!!!
Zlepšené výkony v posledních 3 – 4 zápasech napovídají, že bychom tam v dalším ročníku
nemuseli hrát o sestup, ale musí kluci chtít a občas tomuto cíli i něco obětovat.
Něco statistiky:
skončili jsme na 13. místě, ale dali jsme druhý největší počet gólů! Jenže taky jsme druhý
největší počet gólů, v průměru 3,4 na zápas, dostali. A s tím se vyhrávat nedá. Venku tradičně
moc bodovat neumíme (jen 2 vítězství), ale 8x jsme odevzdali body i doma. Ze střelců byl
zdaleka nejproduktivnější Michal Fišer s 19 góly, 9x se trefili Petr Rous a Pavel Sabota, 8x
Honza Bartoš a 7x nestárnoucí Dan Šroler. Míša Fišer také jako jediný hráč nastoupil ve všech
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26 zápasech, hned za ním v této „soutěži“ skončil Patrik Fišer s 24 zápasy, 3x na hřišti chyběli
Honza |Bartoš, Milan Bednařík a Jindra Dostál. Milan Bednařík zdaleka nejvíc přispěl do
nelichotivé soutěže o nejtrestanější mužstvo, když vyfasoval 10 žlutých a 1 červenou kartu.
Na závěr sezony se patří
poděkovat všem
, kteří se na jejím průběhu podíleli. Tedy hráčům, ale také týmu v zázemí: trenérům Černochovi
a Fiedlerovi, trávníkáři a vedoucímu mužstva Karlu Šrolerovi, výčepním nebo hlavním
pořadatelům Tomáši Bartošovi a Jindrovi Kalousovi, kioskářkám Evě Fišerové a Marcele
Králíkové, klobásmistrovi Jardovi Brůnovi a mnoha dalším, kteří alespoň občas pomohli v
kiosku, s praním dresů nebo jako pořadatelé a pokladníci.
Další sezona začne
jako obvykle v půli srpna. První zápas hrajeme 12. 8. v Sopotnici a v neděli (opět budeme hrát
doma v neděli) 19.8. přivítáme Dolní Čermnou. Takl na shledanou na dalších, věřme, že
povedenějších, zápasech!
FAKTA Z UTKÁNÍ
:
T. J. Sokol Klášterec n. Orl. - TJ Sokol Němčice 7 : 1 (5:1)
Hráno:
Sobota 16.6.2018 v 17:00
Sestava: Jireš (46. Dostál) – Nekoranec, Bartoš, Bílek, Bříza - P. Rous (83. Zdeněk. Rous),
M. Fišer (70. Faltus), P. Fišer (K), Sabota – Brůna (46. Šroler), Bednařík
Připraveni
:
Skalický,
Sodomka
Trenér
: Černoch
Asistent
: Fiedler
Vedoucí mužstva:
Branky:
3 Bednařík, 2 Sabota, Bartoš, P. Rous – Pavliš
Rozhodčí
: Hejl – K. Šroler, L. Černoch
ČK:
0:0
ŽK
: 2 : 0 (Nekoranec, Faltus)
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Diváků:
80
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