Dvougólové vedení nestačilo
Napsal uživatel Miroslav Juhaňák
Středa, 10 Říjen 2018 22:02 - Aktualizováno Čtvrtek, 11 Říjen 2018 20:50

OP muži

SK Řetězárna "B" - TJ Sokol Stará Červená Voda 3 : 2 (1 : 2)

Branky: 28. Juriček, 73. Babčák, 75. Srněnský - 1. a 23. Lapčík Jiří

Sestava SČV: Kroupa - Staník, Fidrich, Krmíček, Čermák Vl. - Turoň, Burďák, Juhaňák, Polák Lapčík , Žák
střídali: Gurka, Gábor, Čermák Vá., Machů

OP žáci

TJ Zlaté Hory - TJ Sokol Stará Červená Voda 2 : 1 (1 : 0)

Branka SČV: 60. Vonc Jakub

Sestava SČV: Machů Patrik, Machů Vanessa, Jílek Filip, Zemánek Roman, Plašek Vlastimil,
Pišl Pavel, Nedavaška Vojtěch, Miťko Daniel, Miťko Samuel, Vonc Jakub, Voncová Kristýna,
Danilko Daniel, Barabáš Kristián, Turoň Tomáš

OP mladší přípravky

TJ Sokol Stará Červená Voda - FK Mikulovice

0 : 31 (0 : 17)

Dynamo Javorník - TJ Sokol Stará Červená Voda

19 : 2 (10 : 0)
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Branky SČV: 2x Gábor Damian

Sestava SČV: Burďák Petr, Burďák Dominik, Balog Marek, Podlahová Tereza, Suttnerová
Marie, Nydrle Václav, Fidrich Marek, Rejda Jan, Gábor Damian, Schuchová Jana, Lučan
Jaroslav

Sobota 7.10 - Po závěrečném hvizdu hlavního rozhodčího v našich řadách zavládlo veliké
zklamání.

Jaká škoda, že jsme ztratili velice dobře rozehrané utkání a již tradičně jsme nepřivezli z
českoveského areálu žádný bod. Tentokrát to ovšem mrzí dvojnásob. Vstup do utkání jsme měli
přímo raketový. "22 sekund", takový čas ohlásil hl. rozhodčí J. Malaník úspěšnému střelci
Jirkovi Lapčíkovy po jeho bleskovém úderu. Vše se seběhlo asi takhle - rozehráli jsme míč,
neúspěšně jsme se pokusili o první útočnou akci, soupeř nám odebral míč, levý obránce České
Vsi zapojuje do rozehrávky gólmana, jenže ten vyčaroval obrovskou minelu. Podcenil atak Jirky
Lapčíka a pokusil se kolem něj poslat míč na spoluhráče. Jirka však skvělým napadáním
přihrávku zablokoval a rozvlnil síť v rekordním čase - 0:2. Do své bohaté sbírky branek si tak
připsal tu určitě nejrychlejší. Také náš druhý gól nesl Jirkův podpis. Náš rohový kop odvrátila
obrana Řetězárny jen na hranici velkého vápna, do velice nebezpečného prostoru, o to
nebezpečnějšího, když se v něm pohybuje střelec Jirkova formátu. Než stačil odražený míč
dopadnout na zem, poslal jej náš bombardér z voleje skrz zahuštěný prostor podruhé do
českoveské branky - 0:2. Veliká škoda dalších dvou nevyužitých příležitostí, kdy se v obou
případech probil do zakončení Vena Žák. Poté, co se musel z gólmana zase přeměnit na
útočníka, však nestačil správně seřídit mířidla a své šance neproměnil. Stejně tak, jako v útoku
v úvodu zářil Jirka Lapčík, tak na druhé straně oslňoval v naší bráně Béďa Kroupa. Přestože
jeho kotník ještě není zcela v pořádku, rozhodl se nastoupit a předvedl fantastický výkon. Po
našich brankách začínala být Řetězárna čím dál nebezpečnější a Béďovy senzační zákroky
dlouho držely naše vedení, nakonec však přecejen kapituloval. Stalo se tak po "šajtli" Lukáše
Jurička ze 28. min., která zapadla přímo do šibenice.

Ve druhé půli pak Česká Ves udeřila dvakrát v rozmezí dvou minut. V závěru zápasu jsme se
pak pokoušeli vydolovat alespoň remízu, ale Mara Krmíček v nadějné pozici pálil nepřesně a
Dominik Gábor, po slalomu v pokutovém území, vystřeli příliš slabě a gólmana Řetězárny příliš
neohrozil.
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Dobře rozehranou partii jsme tak nakonec v souboji o střed tabulky prohráli a jen jsme podtrhli
naši mizernou bilanci z venkovních utkání. Z pěti utkání na soupeřových hřištích, jsme čtyři
prohráli (v Kuněticích na penalty). Uspěli jsme pouze v derby s Černou Vodou, kde jsme
předvedli dosud nejlepší výkon v sezóně. A přinejmenším stejně dobrý výkon budeme muset
předvést následující víkend. Přivítáme totiž vedoucí celek soutěže Bělou, která zatím kráčí
přeborem naprosto suverénně. Neztratila zatím ani bod a například v prvním kole nadělila
Vidnavě brutální debakl 16:0! V tomto kole pak zvládla veledůležitou bitvu o čelo tabulky s
největším konkurentem v boji o titul Vápennou, kterou přehrála 3:2. Jednou však Bělá padnout
musí. Naše výkony venku a doma jsou jako noc a den. Zatímco venku nás provází
nemohoucnost, doma se dokážeme vybičovat a jít za vítězstvím. S Bělou jsme svedli mnoho
skvělých bitev, letos jsme v poněkud odlišných pozicích, Bělá jde neohroženě za titulem,
zatímco mi se potácíme ve středu tabulky. Bělá tak v současnosti budí respekt a v sobotu bude
určitě favoritem, ale bát se jí rozhodně nebudeme.

Také naše mládežnická družstva neprožila úspěšný víkend. Žáci prohráli ve Zlatých Horách
těsně 2:1. Mladší přípravka narazila na Javorník a silné Mikulovice. Naši nejmenší se tak stále
učí prvním fotbalovým krůčkům a je potřeba se nad tato utkání povznést. Ne samotné zápasy,
ale spíš trénink je v tomto věku důležitý. Takže hlavy vzhůru a jede se dál.
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