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K prvnímu zápasu nové sezóny zajížděl náš A-tým na půdu loňského nováčka z
Mírovky. Již minulý rok jsme se přesvědčili, že na malém hřišti týmu z
Havlíčkobrodska nás nečeká nic lehkého, avšak k utkání jsme odjížděli s touhou
odčinit nevalné jarní výsledky. Zápas se nám však vůbec nevydařil a náš tým
odjížděl se čtyřgólovým přídělem. 

První poločas

V úvodu prvního poločasu se hrálo vyrovnané utkání, kdy se hra přelévala ze strany
na stranu. Domácí však přibližně po čtvrthodině poprvé udeřili. Centr ze standartní
situace jednoho z domácích hráčů nešťastně prodloužil jeden z našich obránců
přímo k nabíhajícímu domácímu útočníkovi, který překonal Jíšu poprvé. O pár minut
později bylo s našimi hráči ještě hůře. To když jsme naprosto nepochopitelně
nepohlídali rychlou rozehrávku standartní situace za vápnem, což domácí
nekompromisně potrestali – 2:0. Zatímco domácí téměř každou svoji šanci využili,
my jsme tak úspěšní bohužel nebyli, i když dvě velké šance jsme měli také. V té
první vytáhl domácí brankář střelu Aleše Vejsady mimo tři tyče a v té druhé chyběl
jednomu z našich jeden krok k tomu, aby mohl usměrnit míč do prázdné brány. Na
poločasových 3:0 tak upravili domácí opět po chybě naší obrany, kdy domácí
útočník převzal na křídle míč a za naprostého nezájmu našich obránců se dostal až
před Jíšu, kde doslova nastřelil svého spoluhráče, od jehož těla se míč odrazil za
brankovou čáru. 

Druhý poločas

Do druhého poločasu jsme nastoupili s touhou něco s výsledkem udělat, avšak do
vyložených šancí jsme se nedostali a domácí vcelku bezpečně kontrolovali hru a
vyráželi do nebezpečných brejků. Žádný z nich se jim dlouho naštěstí nedařilo
proměnit ve čtvrtý gól, avšak i na ten nakonec došlo. Opět jsme nepohlídali
centrovaný míč, který na zadní tyči uklidil za Jíšu jeden z domácích útočníků. 

Závěrem

Sečteno a podtrženo, první zápas nové sezóny se nám vůbec nevydařil a naprosto
po zásluze jsme prohráli. Nutno podotknout, že námi předvedený výkon byl
přinejlepším otřesný a v dalších zápasech musíme výrazně přidat. Na závěr bych
rád ještě jménem hráčů poděkoval našim fanouškům, kteří se s námi vydali do
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Mírovky a po celý zápas nás, i přes nepříznivý výsledek, povzbuzovali. Děkujeme.

Góly
 - 

Sestava
Jan Jíša, Aleš Vejsada, Leoš Hanousek, Michal Dvořák, Michal Fenár, Petr Nováček,
Tomáš Kadlec, Tomáš Vejsada, Jaroslav Červenka, Petr Bystričan, Lukáš Kubů

Střídali: Martin Kos, Pavel Paťha
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