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Sokol Lužany - Sokol Kruh  

  2 : 2 ( 1 : 0 ) 

 

60 diváků 

 

x Lužany 

L.Zikeš, Mar.Salátek, M.Jerie, x Lužany 

R.Ruml, M.Chomanič, D.Albrecht, M.Jahn (46´ T.Zikeš) 

 x Lužany, Jan Kužel  

 

 

     Poprvé v historii jsme se utkali s družstvem, hrajícím okresní přebor Jičínska. Bohužel 

jsme se k přípravnému zápasu nesešli. Hráči se omlouvali až na poslední chvíli a tak nám 

domácí museli tři svoje půjčit. Dost nedůstojná situace. Navíc musel do druhého poločasu 

indisponovaného Martina Jahna vystřídat věkově ještě žák Tomáš Zikeš. První dějství patřilo 

až na pár výjimek našemu hostiteli. Hráli s větrem v zádech a gól v naší síti visel doslova  

ve vzduchu. Padl až těsně před poločasem. Z ojedinělého útoku jsme nastřelili břevno. Druhá 

půle začala špatně a hned v prvních minutách bylo zle. Potom však Lužanům překvapivě 

začali docházet síly a měli jsme navrch najednou my. Po několika promarněných šancích jsme 

však dokázali vyrovnat a mohli klidně i výsledek otočit. 

      Hned od začátku se do nás domácí pustili a hrálo se většinou na naší polovině. Lužany 

nám moc míč nepůjčovali a podle průběhu hry bylo jen otázkou času, kdy dostaneme gól. 

Šance před naší brankou se rodily jedna za druhou. Domácí útočníci procházeli naší obranou 

krátkými rychlými přihrávkami, jen to zakončení bylo na naší straně. Útočníci nedokázali 

často zblízka trefit branku nebo poslali míč do náručí „jejich“ gólmana v naší brance.  

O převaze svědčí i skutečnost, že kopali v prvním poločase snad deset rohů. Do vedení  

šli až v samém závěru úvodní pětačtyřicetiminutovky. Po rychlém míči do otevřené obrany  

se jim konečně povedlo otevřít skóre zápasu. Až potom jsme o sobě dali taky vědět i my. 

Nejdříve nemířil přesně Honza Kužel a potom Dušan Albrecht zblízka otřel míč o horní 

stranu břevna. Jednogólové manko bylo po předvedené hře hodně milosrdné. 

     Druhý poločas jsme začali špatně a hned v ůvodu to bylo o dvě branky. Domácí dál 

pokračovali v převaze a zahodili brzy další dvě šance. Potom se stalo něco neočekávaného. 

Postupně jsme přebírali iniciativu a najednou se hrálo víc před brankou našeho hostitele. 

Velké šance Honzy Kužela a Dušana Albrechta zůstali ještě nevyužity, přesvědčili jsme  

se ale, že domácím dochází dech. V 62´minutě nás dostal zpět do zápasu Martin Jerie, když 

ukázal svůj důraz v malém vápně a zblízka snížil. Dál jsme soupeře přehrávali, vyrovnat se 

však nevedlo. To přišlo dvanáct minut před koncem. Honza Kužel dostal přihrávku za obranu  

a chladnokrevně nedal brankáři sebemenší šanci. Do konce chybělo ještě hodně času, strhnou 

vítězství na svoji stranu jsme už ale nedokázali. I remíza je po předvedené hře z prvního 

poločasu pro nás úspěch 
 

 


