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První jarní zápas venku a první prohra. V Herálci jsme bohužel nedokázali navázat
na domácí výhru nad Chotěboří z prvního jarního zápasu a zejména díky špatnému
prvnímu poločasu jsme odjeli s prázdnou. 

První poločas

V první půli, ač jsme hráli "z kopce", což zpravidla bývá na heráleckém hřišti
výhoda, jsme byli horším týmem a naše typická kombinační hra se nám vůbec
nedařila. Přispěl k tomu i hrbolatý terén, kterému jsme v úvodu ne a ne přivyknout.
Domácí nás přehrávali kombinačně a byli lepší i v soubojích. Skóre se poprvé
měnilo ve 20. minutě a bohužel jsme to byli my, kdo inkasoval. Dlouhý výkop
domácího brankáře propadl za naše stopery, kam si nabíhal herálecký Vašák, který
z prvního doteku po odskoku míče přehodil Jíšu - 1:0. I my se dostali do několik
příležitostí, bohužel však jsme je nevyužili. Michal Dvořák z otočky po rohovém
kopu mířil vedle a několik dalších střel s klidem zlikvidoval domácí brankář. Těsně
před poločasem jsme inkasovali podruhé. Ve 43. minutě se jeden herálecký hráč
prosmýkl mezi třemi našimi obránci do pokutového území, kde ho v jeho rohu
trošku zbytečně srazil Aleš Vejsada. Následnou penaltu procedil se štěstím skrz
Jíšovi ruce znovu Vašák - 2:0. 

Druhý poločas

Do druhé půle jsme vstoupili o mnoho lépe a byli jsme to my, kdo byl lepším
týmem. Domácí se ve druhém dějství více stáhli, soustředili se na pozornou obranu
a podnikali pouze rychlé brejky. V druhé půli se Herálečtí dostali pouze ke dvěma
vážnějším ohrožení naší branky. Nejprve se po levici košetického brankáře zjevil ve
vápně sám jeden z domácích fotbalistů, Jíša si však na jeho zakončení počkal a
vyrazil ho na roh. Ve druhém případě pak po standartní situaci vyboxoval náš
brankář míč za vápno, kde si ho zpracoval herálecký záložník a vystřelil. Jíša tuto
střelu konečky prstů vytlačil mimo tři tyče. Domácí bránili opravdu koncetrovaně a
spoustu našich výpadů se jim podařilo zblokovat či nás obrat o míč ještě před
zakončením. O zdramatizování zápasu se postaral Lukáš Kubů, který v 63. minutě
po rohovém kopu využil černé práce Michala Dvořáka u brankáře Herálce a na zadní
tyči doklepl míč do sítě - 2:1. Náš tlak postupně narůstal a vyústil v tyčku
nastřelenou Leošem Hanouskem. Stejný hráč se pak v závěru ocitl na chvilku sám
před brankou domácích, ale špičkou kopačky jen těsně nedosáhl na balon. Úplný
závěr utkání pak byl poměrně rozkouskovaný a nervozní, z čehož rezultovalo po
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červené kartě na obou stranách. Zbyšek Tržil zbytečně v přerušené hře kopl
jednoho z Heráleckých a ten jeho atak oplatil podobnou mincí. 

Závěr

V Herálci se nám nepovedl zejména první poločas, v tom druhém už jsme domácí
zatlačili, ale dvoubrankové manko už jsme stáhnout nedokázali. O závěrečný tlak
jsme se sami připravili, jelikož jsme měli mnoho poznámek k rozhodčímu, hra se
díky tomu kouskovala a domácí tak dotáhli utkání do vítězného konce. Do Herálce s
námi přicestovalo opět mnoho fanoušků, kterým děkujeme za jejich podporu a
povzbuzování. Doufejme, že si společně spravíme chuť v dalším zápase, kdy
přivítáme Tis.

Góly
Lukáš Kubů
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Jan Jíša, Michal Dvořák, Aleš Vejsada, Leoš Hanousek, Vladimír Vlk, Pavel Paťha,
Jakub Dvořák, Tomáš Vejsada, Vladimír Vlk ml., Lukáš Kubů, Zbyšek Tržil
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