Snadné domácí vítězství proti týmu z Kocbeře
Na závěr letních prázdnin si domácí A tým mužů připravil pro své příznivce poměrně chutné
fotbalové menu, které představovalo celkem 5 vstřelených gólů do sítě gólmana z Kocbeře.
Naproti tomu domácí Marko ani jednou neinkasoval, a tak o fotbalovou radost v Nepálu
nebyla nouze.
Hostující celek má poměrně velký věkový průměr a ani zkušenosti hráčů Kocbeře nestačily na
mladíky v zelených domácích dresech. Do základní sestavy Nepolis se navrátil špílmachr
Tlustý a jeho přítomnost v útoku a ve středu pole byla znát.
Gólovou pětichodovou krmi odstartoval již ve druhé minutě zápasu domácí Tlustý, když se
k němu dostal míč po ose Masák, Soumar, Vaníček. Tlustý sám před odkrytou brankou
usměrnil hlavičku správně a rozvlnil síť hostující branky poprvé. V páté minutě to bylo již 2:0
pro domácí, to když přesným centrem z pravé strany našel Soumar obětavě zakončujícího
Vaníčka. Střelec si oslavy svého gólu moc neužil, neboť se v nefotbalové pozici na trávě chytil
za levé oko, do kterého dostal špičkou soupeřovi bránící kopačky. Jarda se z ošklivě
vypadajícího střetu oklepal, ošetřil ránu pod okem, nasadil kontaktní čočku a pokračoval
srdnatě dál v zápase, což se ukázalo jako dobré rozhodnutí. Hosté byli v tuto chvíli bezbranní
a vypadalo to, že odjedou s debaklem. Pohyb domácích hráčů dělal Kocbeři v záložní i
obranné řadě značné problémy. V 10. minutě se sám na brankaře hostí hnal Tlustý, kterého
vybídl ke steči perfektním centrem Tichý, ale střela mířila do rukavic gólmana. V 17. minutě
náznak šance zaznamenali při svém rohovém kopu i hosté, ale míč vrácený ze zadní tyče do
malého vápna uklidil ve svých rukavicích Marko. Ve 22. minutě se opět měnilo skóre a
Vaníček zaznamenal svůj druhý gól v utkání. Při rychlém brejku domácích Tlustý z levé strany
našel na zadní tyči přesně Vaníčka a ten se do odkryté branky trefit zkrátka musel. Ve 33.
minutě se v tutové šanci objevil také Batelka, ale střela do strany, kterou si vybral i hostující
gólman, skončila pouze za pomezní čárou. Ve 36. minutě pak ještě Batelka ve slibně se
rozvíjející šanci nepřesnou přihrávkou pod sebe nenašel nikoho z nabíhající dvojice Vaníče,
Tlustý.
Poločasový výsledek 3:0 byl pro hosty ještě milosrdný a pro domácí hráče uklidňující. Nutno
podotknout, že hosté se za prvních 45 minut zápasu prakticky nedostaly k pořádnému
zakončení a ohrožení Markovi branky.
Ihned v úvodu druhé půle se v tutové šanci opět po nahrávce Tlustého objevil Batelka, ale i
tentokrát měl navrch v souboji, kdo z koho, gólman hostí. V 52 minutě dovršil svůj hattrick
domácí Vaníček, který se již se značně podlitým okem, pověsil po centru Chaloupky do
vzduchu a míč poslal přesně k tyči hostující branky. Stav 4:0 umožnil domácímu trenérovi
provést změny v sestavě a poslat do hry i hráče ze střídačky. Postupně se tedy na hřiště dostal
Hanuš, Šustr i Ullmann. Domácí, nejspíš trošku ukolébáni průběžným výsledkem povolili
otěže utkání, které doposud drželi pevně v rukách a do šancí se tak dostali i hosté. Nikdo by
se nakonec nemohl divit, kdyby zápas skončil 4:2, ale když už byla domácí obrana překonána,
zastavil gólové snahy hostí domácí Marko, který tým v pravou chvíli podržel. Nakonec se
v Nepolisech ještě domácí fanoušci dočkali gólového dezertu, který vykouzlil domácí Soumar
a stanovil konečný účet zápasu 5:0.

Příští zápas zajíždí Nepál do Dvora Králové a dá se očekávat, že domácí posílená sestava bude
představovat mnohem nebezpečnějšího a silnějšího protivníka. Snad si Nepolisy dobrou
střeleckou fazónu a fotbalovou náladu přivezou i do města Dvůr Králové nad Labem a
předvedou opět líbivý a efektivní fotbal.

