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TJ Sokol Stará Červená Voda - TJ Bernartice

2 : 3 (1 : 2)

Branky: 32. Lučan, 58. Rejda - 12. Mohapl, 34. a 62. Červeňák Peter ČK: 69. Machů - 69.
Červeňák Peter

Sestava SČV: Javorek - Turoň, Fidrich, Machů, Čermák Vl. - Žák, Juhaňák, Burďák, Rejda Lapčík , Lučan
střídal: Polák

Sobota 11.8.2018 - Ani na druhý pokus jsme v nové sezóně nebodovali. Tentokrát jsme se
představili na domácí půdě a zavítaly k nám Bernartice.

Opět jsme se museli vypořádat s problémy při skládání sestavy, nakonec jsme se naštěstí sešli
v ,,dostatečném počtu" dvanácti hráčů. Celý tým, včetně dvou benjamínků Rejda-Polák,
přičemž prvně jmenovaný se dokonce zapsal mezi střelce,odvedl skvělý výkon plný nasazení a
odhodlání, k bodovému zisku to však nestačilo. Skóré utkání otevřeli ve dvanácté minutě hosté
po standartní situaci. Centrovaný míč se snesl na nohu nikým neatakovaného hráče soupeře,
který prostřelil bezmocného Pepu Javorka v naší bráně. Srovnat se nám podařilo za dvacet
minut, když na hranici šestnáctky prostrčil míč mezi obránci Jirka Burďák na Jaru Lučana, který
ho bombou poslal kolem vybíhajícího brankáře do levého rohu soupeřovy branky. Již za dvě
minutky jsme však zase prohrávali. To o sobě začal dávat vědět rychlonohý bernartický
Červenák. Při protiútoku se dostal k míči na půlící čáře, nabral rychlost a utekl každému, kdo se
ho pokoušel zastavit, akci zakončil dloubáčkem přes vyběhnuvšího Pepu Javorka. Přes několik
vynikajících příležitostí (hlavička Jary Lučana,samostatný průnik Veny Žáka, střela
osamoceného Miry Juhaňáka z bezprostřední blízkosti) se nám do přestávky nepodařilo
vyrovnat.

Dvanáct minut po změně stran jsme zahrávali rohový kop. Centr Miry Juhaňáka zakončil
placírkou k tyči mladičký Lukáš Rejda a srovnal na 2:2. Jenže opět jsme se radovali jen chvíli a
opět se o to postaral Červeňák. Uběhly jen čtyři minuty a zase nastartoval svoje motory, prolétl
celou naši zálohou, narazil si míč se spoluhráčem, poté prolétl obranou a zakončil opět přesně.
Kromě svých fotbalových kvalit však ukázal také svou horší stránku, když v 69. min., po
důrazném bránění, agresivně napadl Mertina Machů čímž vyprovokoval hromadnou strkanici.
Červeňák i Martin Machů byli následně vyloučeni a dohrávalo se s deseti hráči na obou
stranách. Jelikož soupeř ztratil nejlepšího hráče a mi poslední zbytky sil, po zraně Ládi
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Čermáka jsme neměli k dispozici nikoho na střídání, se již výsledek utkání nezměnil. Bernartice
si tak od nás odvezly cenné vítězství a mi stále čekáme na první body v soutěži. Za týden
cestujeme do Vápenné, která letos výrazně posilovala. Vedle Ivoše Onciula přibyli do jejich
kádru další dvě okresní superstar Kamil Šebesta a Tadeáš Vala. Vápenná tak zřejmě hodlá
učinit další útok na titul mistra OP, uvidíme jestli se jí to tentokrát povede, každopádně jedenáct
branek ve Velkých Kuněticích je slušná vizitka (Šebesta se trefil 6x). Jistojistě nás tak za týden
čeká opravdová zkouška našich kvalit, doufejme, že ji zvládneme se ctí.
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