Žáci vícemistry okresu! Muži dvakrát tříbodoví
Napsal uživatel Miroslav Juhaňák
Středa, 05 Červen 2019 21:52 - Aktualizováno Čtvrtek, 06 Červen 2019 05:20

OP muži

TJ Sokol Stará Červená Voda - FC Tatran Touax Supíkovice 3 : 0 (1 : 0)

Branky: 16. a 70. Lučan, 89. Gábor

Sestava SČV: Kroupa - Staník, Fidrich, Juhaňák, Bundil - Polák, Křivan, Gurka, Burďák - Žák,
Lučan
střídali: Schuch, Polešovský, Turoň, Gábor, Rejda

TJ Sokol Stará Červená Voda - SK Řetězárna ,,B" 6 : 1 (3 : 0)

Branky: 43. a 44. Žák, 70. a 76. Lučan, 39. z pen. Juhaňák, 81. Polešovský

Sestava SČV: Kroupa - Staník, Fidrich, Juhaňák, Bundil - Polák, Křivan, Gurka, Burďák - Žák,
Lučan
střídali: Schuch, Polešovský, Turoň, Gábor, Rejda

OP žáci

TJ Sokol Stará Červená Voda - TJ Zlaté Hory 6 : 0 (3 : 0)

Branky SČV: 13., 20. a 40. Danilko Dominik, 10. a 37. Miťko Daniel, 46. Barabáš Kristián

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

OP mladší přípravky

SK Řetězárna ,,A" - TJ Sokol Stará Červená Voda 10 : 2 (5 : 0)

Branky SČV: Fidrich Marek, Nydrle Václav

TJ Sokol Stará Červená Voda - TJ Zlaté Hory 0 : 48 (0 : 22)

Branky SČV:

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

OP starší přípravky

TJ Sokol Stará Červená Voda - SK Řetězárna 5 : 11 (1 : 8)

Branky SČV: 4x Machů Vanessa, 1x Rejda Jiří

TJ Sokol Stará Červená Voda - TJ Vidnava

6 : 4 (3 : 2)
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Branky SČV: 3x Machů Vanessa, 1x Miťko Samuel, 1x Dubčíková Martina, 1x Rejda Jiří

Sestava SČV: Reimer František, Machů Vanessa, Pišl Petr, Dostálová Michaela, Wadel
Simon, Pesslová Michaela, Burďáková Simona, Rejda Jiří, Burďáková Nikola, Miťko Samuel,
Zemánek Roman, Gábor Damian, Dubčíková Martina, Poláková Karolína, Schuchová Jana

První červnový víkend si příznivci našeho Sokolu užily doslova fotbalové hody!

Kromě sobotního utkání proti Supíkovicím nás hned v neděli čekala dohrávka proti ,,béčku“
českoveské Řetězárny. Oba zápasy na domácím hřišti doprovodilo nádherné slunečné počasí,
padala spousta branek a skvělým předkrmem tomu všemu bylo závěrečné utkání sezóny
našich žáků a kdyby to někomu ještě bylo málo, mohl přijít v pondělí, úterý i ve středu podpořit
mladší a starší přípravky. Ale zpět k našim žákům, ti mají totiž za sebou naprosto mimořádnou
sezónu! Spíše než o předkrmu našeho fotbalového menu, by se spíš dalo hovořit o hlavním
chodu. Zatímco muži bojují v okresním přeboru o pátou příčku s Velkou Kraší, naši mladí
následovníci skončili mezi okresní konkurencí na úžasném druhém místě! Opravdu si
nepamatuji, kdy se nám mezi žáky naposledy něco podobného povedlo, snad ještě v časech
pionýrů a jiskřiček. Přes dvacet let jsme družstva žáků stěží dávali vůbec dohromady, natož
abychom s ním pravidelně vyhrávali. Ještě generace Luboše Gurky, Filipa Faktora, Zdeňka
Juráše, Jarka Ruttu, Honzy Koňarika a dalších ještě docela válela, ale to už je taky pěkná řádka
let. Pomalu jsme se začínali obávat o budoucnost našeho Sokolu, tyhle obavy jsou však nyní
zřejmě zbytečné. Martin Machů a Martin Turoň, to jsou dva zachránci našich časů budoucích!
Před pár lety se ujali nadějných malých fotbalistů a fotbalistek, založili družstvo přípravek a
kráčí s ním úspěšně všemi věkovými kategoriemi. Pod rukama jim roste spousta budoucích
fotbalových nadějí, která baví sebe i všechny naše příznivce. Obavy o budoucnost naší kopané
tak vystřídalo nadšení a očekávání, co všechno tahle skvělá parta ještě dokáže. Druhé místo v
okresní konkurenci je bezpochyby senzační výsledek, navíc pro příští ročník zůstává téměř celý
tým pohromadě, takže o skvělý fotbal bude opět postaráno. Někteří žáčci se již také představili
mezi dospělými na našem domácím květnovém turnaji, kde se přičinili o celkové vítězství a
sklidili veliké uznání početného publika. Žáci propluli sezónou s dvanácti výhrami a čtyřmi
porážkami, se ziskem třicetisedmi bodů mají osmibodový náskok na třetí Žulovou a na vítěznou
Řetězárnu ztrácejí čtyři body, ta však má ještě jedno utkání před sebou. Závěrem chci ještě
jednou zmínit úspěšnou trenérskou dvojici Martinů Machů a Turoně. Za jejich úspěchy je
spousta investovaného času a úsilí, za což nyní oba sklízí zasloužené uznání a jistě také radost
s dosažených výsledků. Snad také trenéři našich přípravek v čele s Lukášem Fidrichem budou
podobně odměněni za svou obětavou práci s malými fotbalisty. Martin Machů je také hlavním
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trenérem ,,áčka", takže prožil opravdu nabytý víkend a byl to víkend veskrze vítězný. Pokud byl
tedy zápas žáků hlavním chodem, servírovali jsme pak dva velice chutné dezerty v podobě
dvou hladkých výher. Jako první se nám v sobotním odpoledni postavili Supíkovice. I přes herní
převahu jsme se střelecky dosti trápili. V 16. min. utkání jsme měli možnost zahrávat pokutový
kop. Mira Juhaňák však napálil míč přímo do gólmana, všudypřítomný Jara Lučan však
odražený míč pohotově poslal za Bračíkovi záda - 1:0. Nejtěsnější vedení pak trvalo téměř
hodinu hry, až do 70. min., kdy se prosadil opět spolehlivý Jara Lučan. Smutným hrdinou utkání
byl Vena Žák, který ,,zazdil" snad pět gólových příležitostí. Venovi nechyběla dravost a aktivita,
skvěle se dostával do šancí, jen ta branka prostě pro něj byla protentokrát zavřená. Zastoupit jej
tak musel benjamínek Dominik Gábor, kterému první branku mezi dospělými doslova donesl ne
zlatém podnose rozjetý Jara Lučan, a upravil na konečných - 3:0.

Za pouhých jednadvacet hodin jsme se pak na stejném místě sešli k dalšímu utkání proti
Řetězárně ,,B". Rezerva České Vsi na nás prostě umí. I když nás v tabulce mnohdy dělili
propastné rozdíly, Řetězárna nás pravidelně obírala o body. V neděli však toto kouzlo
Řetězárny vyprchalo, nebo lépe řečeno bylo zlomeno. Šesti přesnými zásahy jsme tentokrát
potvrdili roli favorita a v tabulce jsme se vyhoupli na pátou příčku. Výše to již nepůjde a i o tuhle
pozici ještě na dálku svedeme boj s Kraší. Nedělní střelecký účet otevřel Mira Juhaňák,
zastupující kapitán za zraněného Jirku Lapčíka. A šlo o branku poměrně kuriózní. V sobotním
utkání Mira zahrával pokutový kop, razantní střela však mířila doprostřed brány a vzhledem k
tomu, že brankář zůstal stát, Mirův pokus vyrazil(naštěstí jen k dorážejícímu Jarovi Lučanovi). I
tentokrát se k penaltě postavil Mira Juhaňák a i tentokrát zvolil naprosto stejný způsob řešení a
brankář zůstal stát, míč si však mezi jeho rukama přecejen našel cestu do sítě a mi jsme mohli
slavit první branku utkání. Vena Žák odehrál v sobotu zápas ,,blbec". V úvodu nedělního utkání
se Vena řítil zcela osamocen na Romana Michálka v českoveské bráně, ten jeho pokus
zlikvidoval a zdálo se, že Vena prostě střeleckou smůlu neprolomí. V závěru první půle však
Vena ukázal, že góly dávat nezapomněl. Ve 43. min. poslal nezištnou přihrávku Jary Lučana
přesně k tyči a zvýšil na - 2:0. Po Jarovi Lučanovi a Jirkovi Lapčíkovi je Vena letos třetím
nejlepším střelcem a v budoucnu bude střílení branek především ne něm. Že si s tím jistě
poradí Vena ukázal hned za minutu, když přidal třetí gól utkání a vlastně tak před přestávkou
rozhodl o vítězi utkání. Ve druhé půli pak střeleckou taktovku převzal Jara Lučan a stejně jako
den předtím přidal dva gólové příspěvky. Dlouhá léta je v našem klubu neomezeným králem
střeleckých tabulek Jirka Lapčík. Naposledy v sezóně 2007/2008, kdy mu tento primát nakrátko
sebral Mira Juhaňák, nebyl Jirka nejlepším střelcem Sokolu. Od té doby boří všechny klubové
rekordy a sází neskutečné množství branek. Zdá se však, že letos by Jirka mohl najít
,,přemožitele" právě v Jarovi Lučanovi a náš střelecký trůn bude mít nového panovníka. No
uvidíme, ještě jsou před námi dvě utkání a Jara ,,vede" o pouhou jednu branku. Jirku přibrzdilo
zranění a není jisté, jestli do nich vůbec zasáhne, ale třeba nás ještě překvapí. Tečku za
nabitým fotbalovým víkendem pak udělal Ivan Polešovský. Novic v našem dresu u nás na
,,stará kolena" začal s fotbalem a za své odhodlání byl odměněn brankou a upravil na
konečných 6:1.

4/4

