sobota 1.4.2017
TK Žlunice - Sokol Kruh
5:1(1:0)
45 diváků
J.Pošepný
L.Zikeš, Mar.Salátek, M.Jerie, L.Mikolášek
R.Ruml, J.Pěnička, D.Albrecht, J.Hasman
Mich.Salátek, Jan Kužel
I v dalším přípravném zápase na sezónu na nás čekal soupeř, se kterým jsme hráli poprvé
v historii. Zajeli jsme si po delší době až ke Kopidlnu, kde na nás čekali Žlunice, hrající stejně
jako protivník z minulého týdne okresní přebor Jičínska. Na první dubnový den za krásného
počasí jsme dostali od našeho protivníka lekci v jednoduchosti a vysoko prohráli. Nedařilo
se nám vůbec dopředu, skoro celý druhý poločas jsme hráli skoro bez zálohy a porážka
je možná ještě milosrdná. Kuba Pošepný navíc dobré tři (možná i víc) góly chytil a asi jediný
může slyšet alespoň nějaké to slůvko chvály. Domácí toho k vítězství moc naběhat nemuseli
a krátkými, přesnými přihrávkami nás doslova rozebírali, natož potom vůbec k něčemu
pustili. Znovu byl problém dát dohromady vůbec jedenáct hráčů. Za týden začínají jarní
odvety a pokud předvedeme podobný výkon a nechuť hrát jako dnes, tak to“ na pasece“
v Martinicích moc dobře nedopadne.
Hned od začátku se fotbal nastěhoval před naši branku, skóre se měnilo po patnácti
minutách po balónu do rozhozené obrany v počtu jednoho hráče. Ostatní beci byli někde
vepředu a pro tři domácí hráče nebyl jeden protivník žádnou překážkou. Do poločasu jsme
se spíše bránili a možná i překvapivě jsme nedostali další branku. Naši hráči o sobě dali vědět
snad jenom jednou, žádná velká šance to však ani nebyla.
Druhé dějství začalo spíše vyrovnaně, naši hostitelé ubrali a občas jsme se dostali
na dostřel domácí branky i my. Vypadalo to, že budeme v zápasech používat takovou taktiku,
která nám vyšla minulý týden. To znamená v první půli nic nepředvést a doufat, že soupeř dá
co nejmíň gólů a že ho to přesvědčí o naší neškodnosti. Po jedné z mála našich akcí dopředu
dokonce v 65´minutě Michal Salátek vyrovnal, když na poslední chvíli dokázal podstřelit
domácího gólmana. Stejný scénář jako minulý týden v Lužanech však nepřišel. Žlunické
hráče to spíše nakoplo a od té doby jsme se už skoro jenom bránili. Brzy jsme inkasovali
a do konce zápasu po každých pěti minutách znovu a znovu. Domácímu sudímu nás asi bylo
v závěru líto a tak zápas raději ještě zkrátil a ukončil možná pro bezradnost soupeře.

