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Rozhodčí Marek Pecina z Poniklé 

ŽK 1 : 1, 30 diváků 

 

J.Pošepný 

R.Ruml (80´M.Kaván), L.Zikeš, , M.Jerie, J.Hasman 

 D.Jebavý (46´L.Zikeš)Mar.Salátek, M.Chomanič, D.Albrecht  

 Mich.Salátek, Jan Kužel  

 

     Naše hřiště ještě není úplně v pořádku a tak jsme si vyjednali umělou trávu v Nové Pace. 

Sice za pronájem něco zaplatíme, ale není už kam zápasy přesunovat. První jarní kolo odložili 

za pro nás hodně nepochopitelných důvodů minulý týden Martinice a tak jsme raději 

přistoupili k této variantě. Možná by se dalo hrát i u nás, ale vše už bylo domluveno. Sice není 

umělka pro někoho to pravé ořechové, ale nedá se nic dělat. A povrch neseděl evidentně více 

nám. V prvním poločase jsme ještě docela měli navrch, zahodili několik šancí a hosté 

potrestali dvě naše hrubé chyby. Ve druhém dějství to byla z naší strany docela tragédie, 

balon nás vůbec neposlouchal a o nějaké finální přihrávce, natož potom zakončení už nemůže 

být vůbec řeč. V boji o první místo jsme zklamali a možná i sami sebe. 

     Fotbal se hrál za místy dost velkého nárazového větru, který dělal hráčům dost problémy. 

Jestli se však podepsal na prvním gólu, to ví jenom svědomí našich hráčů. Po rohu 

zakrouceném do malého vápna neměl soupeřův útočník jinou možnost, než hlavou otevřít 

skóre. Naši hráči byli ještě asi v kabinách, nikdo totiž na centr skoro nereagoval a Kuba 

v brance neměl nárok.  Hned po rozehrání jsme mohli vyrovnat, v koncovce však chyběl klid. 

To se povedlo ve 4´minutě. Honza Kužel se postavil k trestnému kopu z 20 metrů a nad 

brankářem srovnal. Za dvě minuty mohlo být ještě líp. Martin Chomanič  se uvolnil přes  

dva obránce, mířil bohužel jenom do gólmana. V 10´si to Martin zopakoval. Byli jsme lepší  

a hostům míč moc nepůjčovali. Přišla však obrovská chyba Tomáše Hasmana a po 20 

minutách jsme znovu prohrávali. Chvilku jsme se potom hledali, postupem času znovu 

získávali převahu. Ve 26´minutě nohli srovnat hned po sobě Dušan Albrecht a Martin Jerie. 

Dušan na rohu malého vápna netrefil míč a Martin potom zblízka ani branku. Deset minut 

před poločasem se ve vápně uvolnil Honza Kužel, před sebou měl prázdnou branku, bohužel 

však trefil jenom tyč. Minutu potom střílel zblízka Marek |Salátek jenom do brankáře.  

Při troše klidu jsme mohli klidně vést o dva, možná i tři góly. Nestalo se a druhý poločas jsme 

toho hodně litovali 

     Fotbal byl dlouho tak trochu o ničem, až do 60´minuty se skoro nic nedělo. První jsme  

o sobě dali vědět my. Po centru na malé vápno to zkusil hlavou za sebe Martin Chomanič, míč 

šel nad. Za šest minut to už bylo lepší, brankář byl na místě. Soupeř si nás s podporou sudího 

začal „vychutnávat“ věčným zdržováním a natahováním času. Rozhodčí jim to bez 

povšimnutí trpěl a tyhle momenty naše hráče jako by ještě více uspali. Přistoupili jsme  

na pomalou hru, nedařilo se nám vybojovat jediný míč, přihrávky nenacházeli adresáty, balon 

nám utíkal od kopaček. Konec se blížil a my jsme nedokázali už skoro nic vymyslet. Naopak 

v poslední minutě potrestali hosté další naši chybu a pečetili svoje hodně laciné vítězství. 

Zápas řídil svým klasickým stylem Marek Pecina z Poniklé a dal na každé straně po jedné 

žluté kartě. U nás ji dostal Roman Ruml za čisté vypíchnutí míče. 

 


